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1 Úvod
Strategie resortu Ministerstva zemědělství ČR s výhledem do roku 2030 (dále jen „Strategie“)
byla schválena Usnesením vlády ČR č. 392 ze dne 2. května 2016. Usnesení vlády ministru
zemědělství ukládá zabezpečit realizaci Strategie a zároveň vypracovat Implementační plán
Strategie a předložit jej vládě. Usnesení vlády dále ukládá ministru zemědělství průběžně
vyhodnocovat plnění Strategie a v souladu s Implementačním plánem nebo v případě
identifikované potřeby provést její aktualizaci. Členům vlády a vedoucím ostatních ústředních
orgánů státní správy ukládá v rámci svých kompetencí spolupracovat při vypracování
Implementačního plánu a při realizaci Strategie.
Strategie je dlouhodobý strategický a koncepční dokument s jasně definovanou vizí.
Dlouhodobou vizí resortu Ministerstva zemědělství je konkurenceschopnost a udržitelnost
českého zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodního hospodářství. V souladu
s naplněnou vizí je Česká republika v roce 2030 přiměřeně potravinově soběstačná
v základních komoditách, které lze u nás produkovat (výroba potravin z tuzemských zdrojů,
dosahující ve středně a dlouhodobém horizontu průměru spotřeby a tím i určitou míru
nezávislosti na nákupu těchto potravin z jiných zemí), uplatňuje přístupy a zásady
udržitelného hospodaření s přírodními zdroji, údržbu krajiny a podporu jejích
mimoprodukčních funkcí. V rámci podílu českého zemědělství na stírání regionálních disparit
systematicky uplatňuje podporu tvorby nových pracovních míst a zlepšování kvality života
nejen ve venkovském prostředí.
Strategie kontinuálně navazuje na předchozí dokument Strategie pro růst - české
zemědělství a potravinářství v rámci společné zemědělské politiky EU po roce 2013
a na strategie lesního hospodářství, vodního hospodářství a dalších oblastí. Hlavním účelem
Strategie je posílení společného strategického rámce rozvoje celého komplexu odvětví
agrárního sektoru umožňující nastavit principy a cíle nejen pro formování koncepčního
přístupu v aplikaci nové společné zemědělské politiky EU, ale i pro oblasti potravinářství,
lesního a vodního hospodářství a rozvoje venkova včetně aktualizace a doplnění
indikativních ukazatelů jako žádoucích trendů dalšího rozvoje a navazující optimalizace
procesů strategického řízení v rámci resortu MZe.
Strategie zároveň reaguje na probíhající změny v oblasti klimatických podmínek
a bezprostřední i dlouhodobé strategické úkoly, které v souvislosti s tím vyplývají z materiálu
Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, který
vláda ČR schválila usnesením č. 620 ze dne 29. 7. 2015.1
Strategie rovněž reflektuje prioritní oblasti a přístupy regionální politiky ČR ukotvené
ve střednědobém koncepčním dokumentu MMR Strategie regionálního rozvoje ČR 20142020.
Jako zásadní participační dokument v době zpracování Strategie byl použit Strategický
rámec udržitelného rozvoje ČR (dále SRUR ČR) jako konsensuální rámec pro zpracování
materiálů koncepčního charakteru a jednotlivých sektorových politik. V tomto smyslu
1

A další dokumenty - Informace o plnění úkolů týkajících se přípravy realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha
a nedostatku vody - usnesení vlády č. 621 ze dne 7. 7. 2016, Informace o stavu plnění opatření pro zmírnění negativních
dopadů sucha a nedostatku vody - vláda vzala na vědomí 9. 1. 2017, a v návaznosti na to paralelně připravovaná Koncepce
ochrany před následky sucha pro území České republiky.
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Implementační plán Strategie nově reflektuje aktualizovaný Strategický rámec Česká
republika 2030, který SRUR nahradil a který byl schválen Usnesením vlády ČR č. 292
ze dne 19. dubna 2017. Tento dokument členům vlády a vedoucím ostatních ústředních
správních úřadů ukládá vycházet při zpracování a aktualizaci strategických dokumentů
ze Strategického rámce a z Metodiky přípravy veřejných strategií podle usnesení vlády
ze dne 2. května 2013 č. 318 a ve spolupráci s Úřadem vlády zajišťovat soulad resortních
strategických dokumentů a programů s cíli Strategického rámce. Strategický rámec ČR 2030
je zároveň hlavní platformou pro národní implementaci Agendy 2030 OSN a Cílů
udržitelného rozvoje OSN v České republice. Soulad Strategie a Implementačního plánu
Strategie se Strategickým rámcem ČR 2030 dokumentuje v příloze 2 (viz tabulka Vazby cílů
SR ČR 2030 na Strategii MZe).
K naplnění požadavků udržitelného rozvoje definuje Strategie čtyři základní jednotící
dlouhodobé priority v rámci perspektivy trvale udržitelného rozvoje, které jsou dále
konkrétně a v odpovídající míře komplexnosti implementovány do strategických priorit
jednotlivých sektorů a dílčích oblastí:





Konkurenceschopné a udržitelné zemědělství, potravinářství, lesní a vodní
hospodářství.
Trvale udržitelné potravinové zabezpečení a přiměřená soběstačnost.
Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu.
Vyvážený územní rozvoj hospodářství a komunit včetně vytváření pracovních míst.

Tyto základní jednotící dlouhodobé priority jsou s ohledem na svoji dosažitelnost
a udržitelnost implementovány prostřednictvím hlavních cílů v rámci perspektivy rozvoje
hospodaření a kvality života na venkově a uplatnění hlediska spotřebitelů:











Podpora podnikání se zvláštním zřetelem na mikro, drobné a střední podniky.
Podpora mikroregionů a lokálních ekonomik.
Funkční a spravedlivá organizace trhů.
Kvalitní a bezpečné potraviny.
Přiměřená potravinová soběstačnost.
Podpora exportu zejména s ohledem na vyšší přidanou hodnotu.
Obnova úrodné, funkční a estetické krajiny, podpora mimoprodukčních funkcí.
Vyšší přidaná hodnota v celém produkčním řetězci.
Kvalita života na venkově.
Zaměstnanost na venkově.

Tyto hlavní cíle jsou v rámci jednotlivých sektorů a dílčích oblastí v návaznosti na konkrétní
priority těchto oblastí dále rozpracovány do strategických cílů, dílčích cílů a jednotlivých
opatření, které budou v rámci implementace průběžně vyhodnocovány, aktualizovány
a případně doplňovány. Strategie zároveň pro každý sektor a dílčí oblast rozšiřuje současné
a doplňuje nové indikativní ukazatele, které budou v rámci monitoringu sloužit k průběžnému
vyhodnocování trendu žádoucího vývoje.
Strategie se dále v rámci jednotlivých sektorů zabývá kontextem přímých a nepřímých
nástrojů státní a veřejné správy pro zajištění stanovených priorit, cílů a opaření, mezi něž
počítá zejména – legislativní nástroje, nelegislativní nástroje optimalizace organizace
procesů státní a veřejné správy, finanční nástroje a podporu exportu spolu se zahraniční
politikou. V podobném smyslu Strategie dále zdůrazňuje význam dlouhodobých nástrojů,
zajišťujících dlouhodobý růst vnitřních schopností společnosti, mezi něž patří – VaV,
4

vzdělávání a poradenství, podpora inovací v oblasti způsobu hospodaření a technologií,
posílení monitoringu a rozvoj informačních systémů a marketingová podpora a osvěta.
Detailní rozpracování aplikace těchto nástrojů včetně dojednání příslušných rozpočtových
a finanční rámců je předmětem příslušných programových dokumentů, strategií dílčích
oblastí a dalších legislativních a nelegislativních postupů a je součástí probíhající
implementační fáze. Plán aktivit k aplikaci těchto nástrojů je tvořen souhrnem Karet opatření
(viz kapitola 4.2).
V rámci plánu aktivit a Karet opatření detailní plán implementace Strategie specifikuje
spolupráci s ostatními resorty. Součástí Implementačního plánu je rovněž nastavení
kontinuálního procesu řízení implementace, zajištění systému pro monitorování a jejího
vyhodnocování včetně zajištění vazeb na ostatní systémy plánování a řízení.
Celkový rámec Strategie je patrný z následujících schémat, kde jsou zdůrazněny hlavní
priority, cíle resortu a cesty k jejich dosažení.

Obr. 1 Rámec Strategie dle metody BSC
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Obr. 2 Schéma celkového rámce Strategie
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2 Způsob implementace
Strategie je koncipována jako otevřený živý dokument a základní podklad pro strategické
řídící procesy v rámci resortu MZe. Implementace priorit, cílů a jednotlivých opatření
Strategie probíhá v rámci příslušných programů a jejich aktualizací v souladu s jejich
přirozenými implementačními a aktualizačními horizonty (opatření v rámci SZP, národních
dotačních programů, programů PGRLF a dalších) a v rámci strategických dokumentů
jednotlivých dílčích oblastí a resortních organizací (Koncepce výzkumu, vývoje a inovací
MZe, Plány povodí apod.) a rovněž dalších projektů a dílčích opatření, v rámci kterých
budou také pro odpovídající rozpočtové horizonty stanoveny a dojednány příslušné
rozpočtové rámce.

2.1 Nároky na rozpočtové zdroje
Stejně jako v předchozím období jsou Evropské zdroje jedním z hlavních zdrojů financování
resortního rozvoje. Nároky na rozpočet jsou průběžně zajištěny v rámci standardních
procesů tvorby střednědobého rozpočtového rámce a tvorby státního rozpočtu. Představují
tak rámci schváleného rozpočtu na rok 2017 výdaje pro kapitolu 329 - MZe ve výši
51,96 mld. Kč, včetně čerpání Evropských zdrojů, z toho zdroje EU činí 31,73 mld. Kč
a státní rozpočet ČR 20,23 mld. Kč, v roce 2018 celkové zdroje schválené vládou 50,27 mld.
Kč, z toho zdroje EU 27,57 mld. Kč a státní rozpočet ČR 22,70 mld. Kč a u střednědobého
výhledu na roky 2019 jsou navrženy zdroje státního rozpočtu ČR ve výši 20,77 mld. Kč
a v roce 2020 ve výši 19,48 mld. Kč. Veškeré výdaje související s naplňováním kap. 5.9 jsou
v souladu s návrhem státního rozpočtu na VaVaI. Implementační plán Strategie nevyžaduje
v tuto chvíli zásadní rozdílovou změnu nároků na rozpočtové zdroje mimo rámec běžných
vnitřních rozpočtových procesů. Případně vzniklé požadavky na základě aktualizovaných
skutečností budou řešeny samostatnými konkrétními dokumenty. Klíčové pro realizaci
Strategie budou zejména rozsah a podmínky, které se podaří vyjednat pro Evropské zdroje
na další programové období po roce 2020.

2.2 Proces řízení implementace strategie
Cílem Implementačního plánu je zajistit transparentní a efektivní řízení procesu
implementace strategie a zároveň zajistit efektivní nastavení Procesu monitoringu
a hodnocení realizace Strategie. K podpoře tohoto procesu slouží karty cílů, karty opatření
a tabulky indikátorů.
Karty cílů pro jednotlivé oblasti Strategie slouží k propojení úrovně priorit a strategických
a dílčích cílů se systémem indikátorů pro potřeby celkového kontextového vyhodnocování
strategických cílů a priorit oblastí.
Karty opatření pro jednotlivé oblasti Strategie slouží k definování seznamu jednotlivých
aktivit, které přiřazují konkrétní nástroje (např. programy, národní dotační tituly, legislativní
změny apod.) a příslušného gestora (resort, organizaci) k realizaci příslušných opatření
pro jednotlivé strategické cíle. Slouží pro strategické řízení jednotlivých opatření k realizaci
strategie. Souhrn Karet opatření tvoří Plán aktivit pro realizaci strategie.
Tabulky indikátorů slouží pro práci s dynamikou a trendy vývoje indikativních hodnot
pro potřeby vyhodnocování strategických cílů a priorit jednotlivých oblastí Strategie.
7

2.3 Řídící struktura a systém řízení implementace Strategie
Pro zajištění efektivní implementace Strategie jsou nastaveny řídící struktury pro její řízení,
koordinaci, monitorování a vyhodnocování priorit, cílů, jednotlivých opatření a trendů
indikátorů. V rámci této řídící struktury hrají klíčovou roli garanti jednotlivých priorit
a strategických cílů v rámci resortu MZe a příslušní gestoři aktivit určení v souladu
s odpovídajícími kompetencemi, kteří zodpovídají za realizaci jednotlivých aktivit
pro naplnění příslušných opatření
Stanovení garanti odpovídají za konkrétní plnění cílů, za realizaci jednotlivých opatření,
sledují příslušné trendy indikátorů a rovněž plnění souvisejících cílů a opatření a trendů
souvisejících indikátorů. V rámci principů strategického řízení a uplatnění zpětnovazební
strategické kontroly a vyhodnocování monitoringu „v jednoduché“ a „dvojité smyčce“, tedy
identifikují a vyhodnocují případné odchylky od dosahování strategických cílů (jednoduchá
smyčka), ale i kontinuální ověřování správnosti těchto cílů vzhledem k dynamice celkového
vývoje vnějších i vnitřních podmínek (dvojitá smyčka). V případě potřeby iniciují realizaci
odpovídajících změnových opatření i konkrétní aktualizace a změny v rámci Strategie.

2.4 Monitoring a hodnocení realizace Strategie
Proces monitoringu a hodnocení realizace Strategie logicky navazuje na proces
implementace Strategie, nicméně z časového hlediska řízení implementace Strategie tyto
procesy probíhají do značné míry současně a kontinuálně. Výstupem jsou především
standardní publikace každoročně předkládaných zpráv o stavu jednotlivých oblastí resortu
(Zprávy o stavu zemědělství, Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství, Zprávy o stavu
vodního hospodářství) a dalších monitorovacích zpráv jednotlivých programů a hodnotících
zpráv jednotlivých dílčích oblastí a organizací.
Dalším výstupem mohou být reakce na identifikovanou potřebu změnových opatření, která
podle své povahy budou představovat buď realizaci změnových opatření v rámci schválené
Strategie (opatření na úrovni procesů a běžných organizačních změn, jednotlivých programů,
strategických projektů apod.), nebo může vyústit v potřebu aktualizace příslušných dílčích
strategií nebo případně celkové aktualizace této strategie – včetně odpovídajících změn
nebo úprav jednotlivých cílů, trendů a hodnot indikátorů i příslušných opatření. U několika
málo cílů zatím nejsou přiřazeny indikátory. Cíle budou tedy zatím vyhodnocovány pouze
kontextovým komentářem s tím, že průběžně budou hledány příslušné vhodné indikátory
V roce 2021 bude předložena souhrnná Zpráva o realizaci Strategie resortu
Ministerstva zemědělství s výhledem do roku 2030 za období 2016-2020, na základě
které bude Strategie resortu Ministerstva zemědělství aktualizována.
Celkový rámec procesu tvorby a implementace strategie resortu je zachycen na následujícím
schématu.

8

Obr. 4 Celkový rámec procesu tvorby a implementace Strategie
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3 Mechanismy a nástroje realizace Implementačního plánu
Gestorem sestavení a vyhodnocení Implementačního plánu je Ministerstvo zemědělství.
Konkrétně je naplňován aktivitami aktérů na všech úrovních. Implementační plán shrnuje
aktivity státu - jednotlivých ministerstev a podřízených organizací při realizaci strategických
cílů a priorit celého sektoru.
Potřebné informace od jednotlivých resortů a institucí byly získány prostřednictvím jejich
zástupců nominovaných do Pracovních skupin. V Pracovních skupinách řešících oblast
zemědělství, potravinářství, ochrany půdy, vodního hospodářství, lesního hospodářství,
rybářství, včelařství a výzkumu, vzdělávání a inovací byly dle kompetenčního zákona
zastoupeny podřízené expertní organizace a příslušné resorty.
Pro zajištění úspěšné implementace Strategie jsou nastaveny řídící struktury pro její řízení,
koordinaci, monitorování a vyhodnocování priorit, cílů, jednotlivých opatření a trendů
indikátorů. V rámci této řídící struktury budou hrát klíčovou roli stanoveni garanti jednotlivých
cílů a opatření na úrovni příslušných útvarů MZe a resortních organizací.
Implementační plán je rozdělen podle oblastí, každá oblast obsahuje opatření, ke kterým
se váží jednotlivé aktivity. Každá aktivita má svého gestora a spolugestora odpovědného
za její realizaci., odpovědnost za naplnění aktivity nese garant. Vazby opatření
ke strategickým cílům jsou patrné v Kartách opatření (kapitola 3.2).
Popisy rolí v rámci procesů implementace a monitoringu a hodnocení strategie jsou
pro přehlednost uvedeny v tabulce 1 níže. Konkrétní role až na úroveň odborů MZe jsou
součástí přílohy 3 a 4, která slouží pro interní řízení implementace.
Tabulka 1 Popisy rolí v rámci procesů implementace a monitoringu a hodnocení Strategie
Role
Gestor
implementace
strategie
Spolugestor
implementace
strategie
Gestor aktivity
Spolugestor
aktivity
Garant
implementace
strategie
Garant oblasti

Popis
Gestorem je instituce odpovědná za implementaci příslušné strategie
Spolugestorem je instituce spoluodpovědná za implementaci příslušné
strategie.
Gestorem aktivity je instituce odpovědná za implementaci příslušné aktivity
Spolugestorem aktivity je instituce spoluodpovědná za implementaci příslušné
aktivity
Garant implementace strategie je pověřený vedoucí pracovník gestora
příslušné strategie, který pomáhá zajistit politickou angažovanost na nejvyšší
úrovni již od počátku tvorby strategie a politické konzultace k zajištění
akceptace implementované strategie na politické úrovni.
Odpovídá za naplňování jednotlivých prvků strategie v rámci příslušné oblasti
strategie - priorit oblasti, strategických cílů, opatření, aktivit, indikátorů –
a za to jak daná oblast v synergii s ostatními oblastmi přispívá k naplňování
priorit ostatních oblastí a celé strategie.
V případě potřeby iniciuje přípravu návrhů případných změn v implementaci
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nebo v samotném nastavení jednotlivých prvků strategie.
Garant priority
oblasti

Odpovídá za naplňování jednotlivých prvků strategie v rámci příslušné priority
dané oblasti strategie - strategických cílů, opatření, aktivit, indikátorů - a za to,
jak tato priorita v synergii s ostatními prioritami přispívá k naplňování celé
strategie.
V případě potřeby iniciuje přípravu návrhů případných změn v implementaci
nebo v samotném nastavení jednotlivých prvků strategie.

Garant
strategického cíle

Odpovídá za naplňování a vyhodnocování příslušného strategického cíle
i za to jak tento strategický cíl v synergii s ostatními strategickými cíli přispívá
k naplňování příslušných priorit jednotlivých oblastí a celé strategie v souladu
s příslušnými indikátory.
V rámci svých kompetencí koordinuje garanty jednotlivých přiřazených
opatření a aktivit, které se podílejí na jejich realizaci, a spolupracuje s garanty
ostatních strategických cílů.

Garant opatření

O průběhu informuje garanty nadřazených priorit a ostatních strategických cílů.
V případě potřeby iniciuje přípravu návrhů případných změn v implementaci
nebo v samotném nastavení jednotlivých prvků strategie.
Odpovídá za realizaci a vyhodnocování opatření v souladu s prioritami
a strategickými cíli.
Spolupracuje s garanty jednotlivých přiřazených aktivit, které se podílejí
na realizaci tohoto opatření aplikací konkrétních nástrojů. Garant opatření
průběžně kontextově vyhodnocuje realizaci opatření s využitím indikátorů
monitoringu jednotlivých aktivit, o průběhu informuje garanty nadřazených
priorit a strategických cílů a také garanty příslušných indikátorů, pokud na ně
příslušná opatření mají vliv.
V případě potřeby iniciuje přípravu návrhů případných změn v implementaci
nebo v samotném nastavení jednotlivých prvků strategie.
Odpovídá za realizaci a vyhodnocování aktivity v souladu s prioritami
a strategickými cíli.

Garant aktivity

Spolupracuje zejména s garantem příslušného opatření, jež má být realizací
dané aktivity naplňováno a zároveň s garanty dalších aktivit naplňujících toto
opatření, a podle povahy věci i s garanty dalších aktivit a opatření. Garant
aktivity průběžně kontextově vyhodnocuje realizaci aktivity s využitím
indikátorů monitoringu této aktivity, o průběhu informuje garanty nadřazených
priorit a strategických cílů a také garanty příslušných indikátorů, pokud na ně
příslušná opatření mají vliv. V případě potřeby iniciuje přípravu návrhů
případných změn v implementaci nebo v samotném nastavení jednotlivých
prvků strategie.
Odpovídá za sledování a vyhodnocování vývoje indikátoru v souladu
s žádoucími trendy podle schválené strategie.

Metodik indikátoru

Odpovídá za metodickou definici indikátoru ve vztahu k datovým zdrojům
a reportovaným hodnotám, za jeho průběžný monitoring a za kontextový
výklad jeho vývoje. Průběžně o tom informuje příslušné garanty priorit
a strategických cílů i jednotlivých souvisejících opatření a aktivit.
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4 Karty cílů
Karty cílů pro jednotlivé oblasti Strategie slouží k propojení úrovně priorit a strategických
a dílčích cílů se systémem indikátorů pro potřeby celkového kontextového vyhodnocování
strategických cílů a priorit oblastí.

4.1 Karty cílů v zemědělství

Strategický cíl

A.1 Zajištění potravinového zabezpečení při podstatném zlepšení dopadů
zemědělství na přírodní zdroje

Priorita

Potravinové zabezpečení a přiměřená soběstačnost: Zajištění strategické úrovně
produkce v hlavních zemědělských komoditách mírného pásu, zejména těch,
pro které v podmínkách ČR existuje potenciál konkurenceschopné produkce.








Dílčí cíle











Indikátory










Stimulace zvyšování podílu vlastní půdy v podnicích, tím zvyšování
internalizačních efektů v zemědělství a rychlejší přesouvání péče o půdu a její
vodní režim na soukromé investování zemědělských podniků.
Snížení tempa úbytků ZPF ČR, zejména nejkvalitnějších půd, pro zemědělsky
nenávratné developerské využití s negativními dopady do vodního režimu
krajiny.
Rozvoj živočišné výroby, zejména chovu přežvýkavců, jako zdroje organických
hnojiv a zvýšit podíl vnosu organické hmoty do půdy.
Zpřísnění podmínek poskytování zejména důchodových podpor za účelem
znemožnění zneužívání těchto podpor spekulanty a tzv. „sofa farmers“.
Zachování a zlepšení biologické rozmanitosti skrze zemědělské postupy
příznivé pro klima a ŽP.
Efektivní nakládání s odpady.
Podpora zavádění vhodných způsobů hospodaření včetně šetrných technologií
a biotechnologií do zemědělství, zejména v oblastech zdrojů vod, chráněných
oblastech a jinak významných oblastech.
Zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, zejména obnovou
a budováním krajinných prvků a malých vodních nádrží, v kombinaci
financování ze soukromých a veřejných zdrojů.
Zvyšování efektivity politiky posilováním synergických vazeb nástrojů politiky
mezi blízkými resorty.
Podstatné zlepšení efektivnosti zemědělského výzkumu, poradenství
a vzdělávání (na bázi AKIS), zaměřeného na vztahy zemědělství k ŽP.
Podpora zavádění vhodných způsobů hospodaření, např. EZ, které má pozitivní
dopad na strukturu půdy, kvalitu vody atd.
Důsledné plnění opatření, které vyplývají z materiálu „Akční plán ČR pro rozvoj
ekologického zemědělství v letech 2016-2020“.
Míra krytí spotřeby v ovoci (konzumní jablka – ostatní ovoce)
Míra krytí spotřeby v zelenině
Míra krytí spotřeby vína
Míra krytí spotřeby brambor
Míra krytí spotřeby luskovin
Míra krytí spotřeby chmele
Výměra konzumních brambor
Výměra ZPF ČR
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Procento zornění
Výměra TTP a o. p.
Stav prasat celkem (z toho prasnic)
Nosnice
Kuřata na výkrm
Výměra ploch EZ
Negativní dopady eroze půdy
Rozšíření plochy ochrany půdy v rámci podmínek DZES 5
Zvýšení biodiverzity na z. p.
Index ptáků zemědělské krajiny

Strategický cíl

A.2 Zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti zemědělských podniků

Priorita

Konkurenceschopnost zemědělství: Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství,
potravinářství, lesnictví. Podpora produkce potravin i nepotravinářských surovin
(výpěstků školkařství i dřeva) včetně zajištění spolufinancování této priority EU.






Dílčí cíle










Indikátory







Pokračující modernizace podniků, včetně závlahových systémů, s důrazem
na technologické a výrobkové inovace ve vzájemné spolupráci s dodavatelským
a zpracovatelským sektorem.
Stabilizovat výměru vegetačně krytých pěstebních ploch.
Podstatné zvýšení efektivnosti transferu výsledků zemědělského výzkumu,
poradenství a vzdělávání zaměřeného na procesní, výrobkové i ekonomické
aspekty zemědělské výroby a komplexní podniková řešení s cílem růstu
efektivnosti zemědělských podniků.
Vytváření podmínek pro zajištění kvalitní generační obměny všech kategorií
pracovníků v zemědělství, včetně managementu podniků.
Zvýšení kvality vstupů do zemědělství (osiva, hnojiva, prostředky chemické
ochrany, krmiva, zástavová zvířata apod.) a energetické účinnosti.
Zlepšení odbytové pozice zemědělských podniků vůči odběratelům, resp. rozvoj
alternativních forem odbytu („krátkých řetězců“, apod.) v zemědělských
podnicích a spolupráce mezi zemědělskými, potravinářskými a lesnickými
subjekty.
Zlepšení marketingu zemědělské produkce, rozvoj různých „malých“ segmentů
trhu, včetně např. farmářských trhů, prodeje ze dvora, přímého prodeje
zpracovaných výrobků apod.
Podíl podpor na čisté přidané hodnotě
Produktivita práce
Celková produktivita výrobních faktorů
Podíl mezispotřeby na produkci
Produktivita práce v zemědělství ve vztahu k produktivitě práce národního
hospodářství
Vnitřní zdroje podniků na investice
Podíl najaté půdy v podnicích
podíl zemědělských podniků s podporou z programu rozvoje venkova
na investice do restrukturalizace nebo modernizace
podíl zemědělských podniků s podporou z programu rozvoje venkova na plán
rozvoje podnikatelské činnosti/investice pro mladé zemědělce
počet podpořených operací pozemkových úprav
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Strategický cíl

A.3 Zajištění vyváženého ekonomického rozvoje a životaschopnosti zemědělských
podniků

Priorita

Dosažení vyváženého územního rozvoje venkovských hospodářství a komunit,
včetně vytváření a udržení pracovních míst: Rozvoj podniků, zajištění
zaměstnanosti, využívání obnovitelných zdrojů energie, využití rekreačního
potenciálu agroturistika (včetně zajištění spolufinancování této priority z EU).
Diverzifikace zemědělských hospodářství a zajištění pracovních míst na venkově.





Dílčí cíle







Indikátory











Snížení ekonomicky neodůvodnitelných rozdílů v dopadech důchodových
podpor do ekonomiky podniků mezi jednotlivými kategoriemi podniků.
Omezení přímých podpor komodit a odvětví, která dosahují dostatečné
rentability trhem, nepřispívají k tvorbě vyšší přidané hodnoty, tvorbě pracovních
míst či rozvoji venkovských oblastí.
Modernizace zemědělských podniků a zlepšení jejich odbytové pozice vůči
dodavatelům a odběratelům, resp. Rozvoj různých forem „krátkých řetězců“
v zemědělských podnicích, včetně zpracování produkce v podnicích.
Komplexní a zodpovědný přístup podniků k řízení předvídatelných
i nepředvídatelných rizik.
Zmírnění/eliminace dopadů rizik, zejména v případě jejich opakovaného
výskytu.
Rozvoj uplatnění domácích i unijních režimů jakosti.
Využít vhodné dotační nástroje v rámci národní právní úpravy a EU pro podporu
citlivých komodit.
Preference přínosu pro lokální a regionální ekonomiku a rozvoj venkovských
oblastí.
Stav dojnic
Výměra víceletých pícnin
Výměra cukrové řepy
Výměra brambor pro výrobu škrobu
Výměra luskovin
Výměra olejnin
Výměra obilovin
Podíl ŽV na celkové zemědělské produkci
Produktivita práce v zemědělství ve vztahu k produktivitě práce národního
hospodářství

Strategický cíl

A.4 Rozvoj využití zemědělské biomasy jako obnovitelného zdroje energie

Priorita

Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu: Podpora,
zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví včetně
zajištění spolufinancování této priority z EU. Obnova, zachování a zvýšení
biologické rozmanitosti (včetně oblastí sítě Natura 2000, v oblastech s přírodními či
jinými zvláštními omezeními), zemědělství vysoké přírodní hodnoty a stavu
evropské krajiny. Zlepšené hospodaření s vodou a s půdou spolu s předcházením
erozi a obnovou funkční, úrodné a estetické krajiny.


Dílčí cíle



Zefektivnit využití potenciálu méně příznivých oblastí pro bioenergetiku,
při zachování ekologických hodnot těchto území.
Rozvoj forem využití zemědělské biomasy pro výrobu elektřiny a tepla (BPS,
obecní bioteplárny apod.).
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Zvyšování energetické soběstačnosti ČR při zajištění stanovených cílů EU
v podílu biopaliv ve spotřebě paliv v dopravě, při zvyšování podílu biopaliv
z nezemědělských surovin (biopaliva vyšších generací).
Zvyšování
podílu
automobilů
se
spotřebou
vysokoobsažných
biopaliv/biometanu, včetně rozvoje nezbytné logistiky a infrastruktury prodeje
Podíl OZE ze zemědělských produktů a odpadů
Podíl OZE ze zemědělských a lesních produktů (dle ASEK)
Celkové investice do výroby energie z obnovitelných zdrojů

Indikátory





Strategický cíl

A.5 Zlepšení vztahů zemědělství k venkovu

Priorita

Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu: Podpora,
zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví včetně
zajištění spolufinancování této priority z EU. Obnova, zachování a zvýšení
biologické rozmanitosti (včetně oblastí sítě Natura 2000, v oblastech s přírodními či
jinými zvláštními omezeními), zemědělství vysoké přírodní hodnoty a stavu
evropské krajiny. Zlepšené hospodaření s vodou a s půdou spolu s předcházením
erozi a obnovou funkční, úrodné a estetické krajiny.




Dílčí cíle








Posilování úlohy a všech forem zemědělských podniků (s důrazem na mikro,
malé a střední podniky), zejména podniků typu rodinných farem, v rozvoji
zemědělství.
Posílení úlohy zemědělství v zaměstnanosti venkova zachováním/rozšiřováním
odvětví zemědělství s vyššími nároky na objem a kvalitu lidské práce.
Vytváření pracovních míst v zemědělských podnicích i pro osoby hůře
uplatnitelné na trhu práce.
Další rozšiřování činností zemědělských podniků do nezemědělských aktivit.
Posílení úlohy zemědělství ve zvyšování rekreačního potenciálu venkova
(vzhled krajiny a obcí, rekreační užití zemědělských komunikací a vodních toků
a děl).
Posílení úlohy zemědělství ve zvyšování kvality sociálního kapitálu venkova,
včetně jeho podílu na společenských akcích venkova, zapojení zemědělců
do samospráv obcí a do zájmových sdružení.
Zlepšení podmínek trhu zemědělské půdy ve prospěch nabývání této půdy
farmáři – rezidenty.
Stav krav BTPM
Stav ovcí (z toho bahnic)
Stav koz (z toho samic)
Podíl dojnic s převahou krmiv na TTP
Celkový počet pracovníků v prvovýrobě
Podpora podniků mladých zemědělců v rámci I. pilíře SZP
Podíl pracovníků starších 44 let
Podíl trvalých kultur na celkové zemědělské produkci
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
Podíl venkovské populace pokryté strategiemi místního rozvoje

Indikátory












Strategický cíl

A.6 Rozvoj a využití poznatků vědecko-technologického vývoje ve prospěch reálné
konkurenceschopnosti

Priorita

Konkurenceschopnost zemědělství: Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství,
potravinářství, lesnictví. Podpora produkce potravin i nepotravinářských surovin
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(výpěstků školkařství i dřeva) včetně zajištění spolufinancování této priority EU.




Dílčí cíle

Z dlouhodobého hlediska aktivní participace českého zemědělství v Evropském
inovačním partnerství (EIP).
Zlepšení transferu znalostí a výsledků technologického rozvoje do zemědělskopotravinářské praxe.
Zaměření na inovace se vztahem k domácímu zemědělství, bez ohledu
na způsob jejich zajištění (provenienci):
o širší uplatňování genetické modifikace v pěstování vybraných plodin,
o širší uplatnění osiv a sadby k adaptaci na změnu klimatu (zejména
sucho),
o příspěvek ČR ke světové biodiverzitě: zdokonalení genetického
potenciálu pro zachování a širší uplatnění domácích odrůd plodin
a plemen zvířat,
o uplatnění tzv. druhé generace biopaliv,
o další technologické modernizace k uplatnění tzv. precizního
zemědělství a ke zvyšování pohody pracovníků,
o širší zapojení do EIP a nadnárodních systémů kvality.
Výměra chmelnic
Výměra ovocných sadů
Výměra pěstební plochy zeleniny
Obhospodařovaná plocha vinic
Podíl pracovníků s odborným SŠ/VŠ vzděláním

Indikátory







Strategický cíl

A.7 Snížení dopadů rizikovosti podnikání v zemědělství

Priorita

Potravinové zabezpečení a přiměřená soběstačnost: Zajištění strategické úrovně
produkce v hlavních zemědělských komoditách mírného pásu, zejména těch,
pro které v podmínkách ČR existuje potenciál konkurenceschopné produkce


Dílčí cíle

Indikátory

Komplexní a zodpovědný přístup podniků k řízení předvídatelných
i nepředvídatelných rizik.
 Zmírnění/eliminace dopadů rizik, zejména v případě jejich opakovaného
výskytu.
Strategický cíl zatím nemá stanovený vlastní indikátor. Naplňování cíle bude
vyhodnocováno v rámci naplňování příslušných opatření. Viz:
A.o.82
Přímé platby jako základní opatření ke zmírňování dopadů zejména
produkčních a cenových rizik.
A.o.84 Podpora diverzifikace činností zemědělských podniků

Strategický cíl

A.8 Zvyšování ochrany půdy v době klimatické změny s ohledem na udržitelné
hospodaření a na komplexní rozvoj a tvorbu krajiny

Priorita

Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu: Podpora,
zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví včetně
zajištění spolufinancování této priority z EU. Obnova, zachování a zvýšení
biologické rozmanitosti (včetně oblastí sítě Natura 2000, v oblastech s přírodními či
jinými zvláštními omezeními), zemědělství vysoké přírodní hodnoty a stavu
evropské krajiny. Zlepšené hospodaření s vodou a s půdou spolu s předcházením
erozi a obnovou funkční, úrodné a estetické krajiny.
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Dílčí cíle







Indikátory



Důsledné využívání všech možností ochrany půdy v rámci resortní
a meziresortní spolupráce.
Systém demonstračních farem jako vzor udržitelného systému hospodaření
a ochrany půdy v praxi za použití vhodných osevních postupů a technologií,
které odpovídají DZES a národní legislativě.
Aktualizace zásad a pravidel pro rekultivaci půdy v ČR.
Stimulace zapojení vlastníků do ochrany půdy.
Optimalizace velikosti půdních bloků ve vztahu k efektivní zemědělské výrobě
a ochraně ZPF.
Dokončení digitalizace komplexního průzkumu půd.
Stimulace zvyšování podílu vlastní půdy v podnicích, tím zvyšování
internalizačních efektů v zemědělství a rychlejší přesouvání péče o půdu a její
vodní režim na soukromé investování zemědělských podniků.
Snížení tempa úbytků ZPF ČR, zejména nejkvalitnějších půd, pro zemědělsky
nenávratné developerské využití s negativními dopady do vodního režimu
krajiny.
Urychlení realizace pozemkových úprav katastrů, včetně realizace společných
zařízení přispívajících ke zvyšování ochrany a kvality půdy a vodního režimu
krajiny, a rovněž dosáhnout i zmenšení velikosti půdních bloků především
na svazích.
Podpořit přirozenou retenci a infiltraci vody v půdě.
Zastavení degradace zemědělské půdy zejména nadměrnou erozí, utužením,
úbytkem organické hmoty a kontaminací v exponovaných územích ČR a dále
eliminovat vyčerpání živin nevhodnými způsoby obhospodařování.
Rozšíření plochy ochrany půdy v rámci podmínek DZES 5

4.2 Karty cílů v potravinářství

Strategický cíl

B.1 Zajištění racionální míry potravinového zabezpečení z hlediska dostatečných
zpracovatelských kapacit

Priorita

Potravinové zabezpečení a přiměřená soběstačnost: Výroba potravin založená
v racionální míře pokrytí domácí poptávky na tuzemské zemědělské produkci
v oblasti komodit mírného pásu. Zvýšení potravinové soběstačnosti podložené
ekonomickými a ekologickými důvody spolu se zlepšením logistiky v dodávkách
zemědělské suroviny.


Dílčí cíle

Indikátory










Další konsolidace potravinářství, spojená s růstem technologické koncentrace
podniků na jedné straně a s růstem významu mikro, malých a středních podniků
na straně druhé.
Pokračování technologické modernizace podniků a procesních inovací.
Míra krytí spotřeby mléka a mléčných výrobků
Míra krytí spotřeby hovězího masa
Míra krytí spotřeby vepřového masa
Míra krytí spotřeby drůbežího masa
Míra krytí spotřeby vajec
Podíl zemědělských podniků pobírajících podporu na účast v krátkých
dodavatelských řetězcích
Podíl potravinářských podniků s podporou z PRV na investice do přidávání
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hodnoty vůči všem potravinářským podnikům
Strategický cíl

B.2 Ekologicky šetrný růst efektivnosti a produktivity českého potravinářství

Priorita

Konkurenceschopnost a efektivnost českého potravinářství: Existenční otázka
potravinové vertikály ve vztahu ke spotřebiteli a zemědělské prvovýrobě.
Konsolidace potravinářského průmyslu a modernizace potravinářských podniků
včetně technologické a výrobkové inovace. V dlouhodobém horizontu efektivnost
minimálně na úrovni nejlepší čtvrtiny států EU.



Dílčí cíle




Další konsolidace potravinářství, spojená s existencí více druhů odbytu,
tj. s pokračováním technologické koncentrace podniků s produkcí především
pro nadregionální trhy, resp. S růstem významu malých a středních podniků
s produkcí především pro lokální a regionální trhy na straně druhé.
Zlepšení logistiky (snížení nákladů na logistiku) v dodávkách zemědělské
suroviny i odbytu zpracovaných výrobků.
Další technologická modernizace podniků, zejména na bázi procesních inovací
a ve vztahu a ve spolupráci s inovačními aktivitami zemědělských podniků;
Zlepšení transferu výzkumu do potravinářství.
Podpora zajišťování špičkových odborníků v technologických profesích a jejich
vzdělávání.

Indikátory



Strategický cíl

B.3 Posilování významu potravinářství na domácím trhu a růst jeho exportní
výkonnosti

Priorita

Konkurenceschopnost a efektivnost českého potravinářství: Existenční otázka
potravinové vertikály ve vztahu ke spotřebiteli a zemědělské prvovýrobě.
Konsolidace potravinářského průmyslu a modernizace potravinářských podniků
včetně technologické a výrobkové inovace. V dlouhodobém horizontu efektivnost
minimálně na úrovni nejlepší čtvrtiny států EU.



Dílčí cíle






Rozdíl v produktivitě práce proti vyspělejším zemím EU

Zvýšení důrazu na jakost, kvalitu a bezpečnost české potravinářské produkce.
Realizace výrobkových a procesních inovací v potravinářství, zlepšení transferu
výzkumu do potravinářství.
Efektivní a důrazný marketing české potravinářské produkce doma i v zahraničí.
Podpora exportu českých potravin s vyšší přidanou hodnotou na bázi účinných
proexportních opatření.
Vzdělávání spotřebitelů s důrazem na aspekty domácí zaměstnanosti a kvality.
Zvýšení produkce a rozvoj trhu s biopotravinami a dalších produktů
se specifickou certifikací kvality.

Indikátory



Strategický cíl

B.4 Zvýšení významu potravinářství v zaměstnanosti a rozvoji venkova

Priorita

Bezpečnost potravin a ochrana spotřebitelů: Odpovědnost za kvalitu života, trvalé
zvyšování zdraví obyvatel a zajištění efektivního dozoru nad trhem s potravinami.
Důraz na jakost a kvalitu produkce a přesun k zodpovědnosti výrobce. Zlepšení
povědomí spotřebitelů o zdravé výživě a složení stravy v souladu se zdravým
životním stylem spolu s důrazem na kvalitativní parametry produkce a transfer

Podíl české zemědělské suroviny v potravinářských výrobcích ČR
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zdravotních informací ke spotřebiteli.

Dílčí cíle




Růst významu mikro, malých a středních potravinářských podniků, zejména
v ekonomicky citlivých regionech, včetně zpracování zemědělské produkce
na farmách, u prvovýrobců a domácích výrobců;
Rozvoj regionálních a místních prodejen a trhů.
Snižování nadměrných transportů potravinářského zboží, spojených také
s vyšší spotřebou energie a poškozováním životního prostředí ČR.

Indikátory



Strategický cíl

B.5 Důraz na zvyšování bezpečnosti potravin a ochranu spotřebitelů

Priorita

Bezpečnost potravin a ochrana spotřebitelů: Odpovědnost za kvalitu života, trvalé
zvyšování zdraví obyvatel a zajištění efektivního dozoru nad trhem s potravinami.
Důraz na jakost a kvalitu produkce a přesun k zodpovědnosti výrobce. Zlepšení
povědomí spotřebitelů o zdravé výživě a složení stravy v souladu se zdravým
životním stylem spolu s důrazem na kvalitativní parametry produkce a transfer
zdravotních informací ke spotřebiteli.

Dílčí cíle

Indikátory




Procento zaměstnanosti vázané na českou zemědělskou surovinu



Podpora výrobců kvalitních a bezpečných potravin.
Zlepšení povědomí spotřebitelů o zdravé výživě a složení stravy v souladu
se zdravým životním stylem.
Efektivní dozor nad trhem s potravinami.



Bezpečnost potravin jako dlouhodobá priorita vlády ČR

4.3 Karty cílů v agrárním zahraničním obchodu

Strategický cíl

C.1 Zvýšení exportní výkonnosti zejména produktů s vyšší přidanou hodnotou
a hledání nových odbytišť mimo EU

Priorita

Z důvodu existence jednotného trhu EU s danými pravidly hospodářské soutěže
a vzhledem k vyššímu stupni nasycení trhu EU je hlavním strategickým posláním
a hlavní strategickou prioritou podporovat exportní dynamiku českých vývozců
zejména směrem do třetích zemí. Cílem je tak postupné snižování závislosti
na jednotném trhu EU a vývoz produkce s vyšší přidanou hodnotou.

Dílčí cíle

Indikátory









Zvýšení podílu exportu produktů s vyšší přidanou hodnotou.
Zvýšení podílu agrárního exportu mimo EU.
Navýšení hodnoty vývozu do zemí mimo EU.
Zvýšení podílu agrárního exportu (agrárních produktů kapitol 1-24 celní
nomenklatury EU) mimo EU.
Zvýšení hodnoty vývozu agrárních produktů do zemí mimo EU.
Zvýšení podílu vývozu agrárních produktů s vysokou přidanou hodnotou.
Bilance AZO – snížení záporného salda.
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4.4 Karty cílů v lesním hospodářství
Trvale udržitelné hospodaření v lesích za soustavného zlepšování jejich

Strategický cíl

D.1
stavu

Priorita

Zvýšení konkurenceschopnosti a životaschopnosti celého hodnotového řetězce
při zachování zásad udržitelného obhospodařování lesů.
Vytvořit podmínky
pro zvýšení konkurenceschopnosti a životaschopnosti celého hodnotového řetězce
založeného na lesním hospodářství a domácího využívání a spotřeby dřeva a dále
vytvořit podmínky pro optimální poskytování ekosystémových služeb lesa a zajištění
trvalosti plnění funkcí lesů v podmínkách vyvíjejícího se klimatu.
V rámci toho je nezbytné zajistit, aby všechny lesy byly spravovány podle zásad
udržitelného obhospodařování lesů, a aby lesní hospodářství a celý navazující
hodnotový řetězec byly konkurenceschopnými a životaschopnými přispěvateli
biohospodářství a zelené ekonomiky.






Dílčí cíle




Indikátory

Strategický cíl

Priorita






Ochrana a udržitelné využívání lesních pozemků.
Ochrana lesních půd, vodních a dalších přírodních zdrojů.
Řešení chřadnutí porostů v důsledku sucha a následně houbových patogenů
a hmyzích škůdců.
Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin.
Na základě výsledků druhého cyklu NIL vyhodnotit stav lesů v ČR a jejich
potenciál poskytovat rozličné výrobky a služby způsobem, který nenaruší
rovnováhu a zajistí ochranu lesů.
Po dokončení církevních restitucí arondace rozdrobené držby lesů včetně lesů
ve vlastnictví státu.
Osvěta a vzdělávání.
Zintenzivnit zavádění výsledků VaV do lesnického provozu – především
prostřednictvím institucí zpravujících lesy ve vlastnictví státu.
Výměra lesních pozemků
Přeměna SM porostů, změna druhové skladby
Meliorační opatření – chemická meliorace lesních půd
Podpora zavádění melioračních a zpevňujících dřevin – biologická meliorace
lesních půd

D.2
Konkurenceschopnost
hospodářství

hodnotového

řetězce

založeného

na

lesním

Zvýšení konkurenceschopnosti a životaschopnosti celého hodnotového řetězce
při zachování zásad udržitelného obhospodařování lesů.
Vytvořit podmínky
pro zvýšení konkurenceschopnosti a životaschopnosti celého hodnotového řetězce
založeného na lesním hospodářství a domácího využívání a spotřeby dřeva a dále
vytvořit podmínky pro optimální poskytování ekosystémových služeb lesa a zajištění
trvalosti plnění funkcí lesů v podmínkách vyvíjejícího se klimatu.
V rámci toho je nezbytné zajistit, aby všechny lesy byly spravovány podle zásad
udržitelného obhospodařování lesů, a aby lesní hospodářství a celý navazující
hodnotový řetězec byly konkurenceschopnými a životaschopnými přispěvateli
biohospodářství a zelené ekonomiky.

Dílčí cíle



Vytvořit podmínky pro vyšší domácí využívání a spotřebu dřeva a výrobků
ze dřeva.
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Indikátory






Odstranit neodůvodněné překážky, vyplývající z právních předpisů
a technických norem, které brání většímu uplatnění dřeva.
Zvážit změny daňových a jiných předpisů, které by zvýhodnily dřevo jako
stavební materiál.
Posílit konkurenceschopnost producentů sadebního materiálu lesních dřevin.
Vytvořit podmínky pro investice do sektoru lesního hospodářství a navazujícího
hodnotového řetězce, které povedou k výrobě dřevařských výrobků s vyšší
přidanou hodnotou.
Posílit konkurenceschopnost všech zájmových skupin včetně živnostenského
podnikání v rámci celého hodnotového řetězce založeného na lesním
hospodářství.
Snižování vývozu dřevní hmoty z ČR.
Podporovat výzkum a vývoj směrující k lepšímu využití dřevní hmoty a hledání
nových produktových možností s uplatněním dřeva.
Vývoz surového dříví
Spotřeba dřeva
Zlepšení struktury lesních cest (navýšení hustoty)
Počet subjektů s podporou na investice do lesnických technologií
pro zpracování/marketing lesnických produktů a na investice do lesnické
techniky a technologií

4.5 Karty cílů v rybářství

Strategický cíl

E.1
Zachování konkurenceschopné a ekonomicky životaschopné tradiční
akvakultury s pozitivními mimoprodukčními funkcemi

Priorita

konkurenceschopné tradiční rybářství, především rybníkářství s hlavní
produkovanou rybou kaprem obecným, s pozitivními mimoprodukčními funkcemi
a využívání inovativních postupů šetrných k ŽP při produkci sladkovodních ryb.







Dílčí cíle








Indikátory




Zvýšení konkurenceschopnosti tradiční akvakultury.
Zvýšit spotřebu sladkovodních ryb v ČR.
Diverzifikovat činnosti rybářských mikropodniků, malých a středních podniků.
Vstup nových chovatelů do akvakultury.
Zvýšení podílu zpracovaných ryb.
Snížit predační tlak rybožravých predátorů, zejména kormorána velkého a vydry
říční, na únosnou mez.
Obnova a výstavba nových rybníků využívaných pro chov ryb polointenzivním
a intenzivním způsobem.
Zlepšení sledovatelnosti a shromažďování údajů/sběru dat vyplývajících
z povinnosti ze zákona o rybářství.
Snížit zabahnění rybníků a vodních nádrží určených k chovu ryb v ČR s cílem
zlepšit jejich produkční i mimoprodukční funkce.
Zamezit nežádoucímu šíření invazních druhů.
Zamezení erozních smyvů, končících ve vodotečích a recipientech (vodní
nádrže, rybníky, vodní toky).
Elektronická evidence rybářských revírů a evidence o hospodaření
a o dosaženém hospodářském výsledku
Udržení objemu tradiční akvakulturní produkce
Změna objemu a hodnoty produkce akvakultury
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Strategický cíl

E.2
Posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí v sektoru
akvakultury včetně souvisejícího zpracování, investice do vývoje moderní intenzivní
technologie chovu umožňující udržitelnou produkci ryb při nízké spotřebě vody
a minimálním zatížení životního prostředí a zajištění welfare chovaných ryb

Priorita

konkurenceschopné tradiční rybářství, především rybníkářství s hlavní
produkovanou rybou kaprem obecným, s pozitivními mimoprodukčními funkcemi
a využívání inovativních postupů šetrných k ŽP při produkci sladkovodních ryb.



Dílčí cíle

Indikátory








Zřizování moderních recirkulačních zařízení produkujících vyšší objem ryb.
Rozvinutí intenzivní akvakultury založené na aplikaci moderních inovativních
metod šetrných k životnímu prostředí.
Inovace a vývoj nových produktů pro trh.
Inovace technologií v podnicích.
Udržení objemu tradiční akvakulturní produkce
Změna objemu a hodnoty produkce akvakultury
Produkce zpracovaných ryb
Změna objemu produkce systémů s recirkulací

Strategický cíl

E.3

Priorita

zachovat a udržet dlouhodobě stabilní a přírodním podmínkám odpovídající rybí
společenstva, která zajistí dostatečnou přirozenou reprodukci rybích druhů, jejich
vyváženou věkovou a druhovou strukturu a zároveň dosáhnout požadovaných cílů,
jak ze strany rekreačních rybářů, tak ze strany zachování bohaté různorodosti
životního prostředí v povrchových vodách ČR.





Dílčí cíle






Zajistit stabilní, druhově rozmanitá rybí společenstva v rybářských revírech

Nadále podporovat a posilovat úspěšnou reintrodukci lososa obecného
v povodí řeky Labe a nově v povodí řeky Odry.
Nadále podporovat zarybňování úhořem říčním.
Aktivní posilování populací zvláště chráněných druhů ryb s cílem zajištění
přirozené reprodukce.
Zvýšit boj za záchranu mizejících rybích druhů z důvodu predace rybožravými
predátory, hlavně lipan podhorní, pstruh obecný, reofilní druhy ryb (např.
ostroretka stěhovavá, parma obecná, podoustev říční, atd.).
Prosadit opatření na snížení početnosti populací rybožravých predátorů
na území ČR a EU na únosnou mez (zejména kormorán velký, vydra říční).
Zajistit odpovídající veřejné podpory pro rybníkáře a uživatele rybářských revírů
za účelem náhrad škod způsobených predátory nebo nepříznivými klimatickými
podmínkami.
Podporovat a prosazovat pouze takové úpravy vodních toků, které zajistí
dostatečně vhodné podmínky (zejména podpora stanovišť pro přirozenou
reprodukci, meandrování toků, atd.) pro výskyt stabilních, druhově rozmanitých
rybích společenstev v rybářských revírech.

Indikátory



Strategický cíl

E.4

Priorita

zachovat a udržet dlouhodobě stabilní a přírodním podmínkám odpovídající rybí

Spotřeba sladkovodních ryb

Zajistit vhodné podmínky pro výskyt ryb v rybářských revírech
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společenstva, která zajistí dostatečnou přirozenou reprodukci rybích druhů, jejich
vyváženou věkovou a druhovou strukturu a zároveň dosáhnout požadovaných cílů,
jak ze strany rekreačních rybářů, tak ze strany zachování bohaté různorodosti
životního prostředí v povrchových vodách ČR.



Dílčí cíle






Podporovat výstavbu funkčních rybích přechodů a při realizaci se primárně
zaměřit na lososa obecného a úhoře říčního.
Zvýšit boj za zachování přirozených a přírodě blízkých vodních ekosystémů,
podporovat pouze úpravy vodních toků šetrných k přírodě.
Podporovat taková technická opatření, která zlepšují životní podmínky
pro výskyt ryb.
Zajistit účinnou kontrolu vlastníků MVE, zda dodržují stanovené minimální
průtoky v tocích a zajistit účinnější vymahatelnost vlastníků MVE
za nedodržování stanovených minimálních průtoků.
Podpora zvýšení kvality povrchových vod.
Zamezení erozních smyvů, končících ve vodotečích a recipientech (vodní
nádrže, rybníky, vodní toky).

Indikátory



Strategický cíl

E.5
Zvýšit zájem a využití potenciálu rekreačního rybolovu v rámci regionálního
rozvoje a podpora vzdělání a komunikace

Priorita

zachovat a udržet dlouhodobě stabilní a přírodním podmínkám odpovídající rybí
společenstva, která zajistí dostatečnou přirozenou reprodukci rybích druhů, jejich
vyváženou věkovou a druhovou strukturu a zároveň dosáhnout požadovaných cílů,
jak ze strany rekreačních rybářů, tak ze strany zachování bohaté různorodosti
životního prostředí v povrchových vodách ČR.




Dílčí cíle





Šetrná úprava vodních toků, péče o břehové porosty

Zvýšit zájem rekreačního rybolovu u dětí a mládeže.
Zvýšit zájem obyvatelstva o doprovodnou a často dobrovolnou činnost
související s rekreačním rybářstvím.
Zvýšit povědomí široké laické veřejnosti o aktuálních problémech rekreačního
rybářství.
Zajistit dostatečnou a účinnou kontrolu vlastníků MVE a zvýšit sankce
za nedodržování minimálních průtoků v tocích.
Posilovat součinnost rybářských organizací a orgánů státní správy s vědeckými
institucemi.
Posilovat mezinárodní spolupráci.

Indikátory

4.6 Karty cílů ve včelařství

Strategický cíl

F.1
Stabilizovat počet včelstev na území ČR a podporovat rovnoměrné
rozmístění včelstev v krajině k zajištění biologické rovnováhy v opylení kulturních
a planě rostoucích rostlin a podporovat přísuny včelstev k zemědělským plochám

Priorita

Zajistit dostatečné stavy zdravých včelstev pro dostatečné a kontinuální opylení
zemědělských kultur a dostatečnou a maximálně kvalitní produkci medu.
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Zdokonalovat současný systém vzdělávání za účelem zvyšování odborné
úrovně chovatelů včel.
Podporovat regionální vzdělávací aktivity, včetně center a vzdělávacích
programů pro nevčelařskou a začínající včelařskou veřejnost.
Vytvářet podmínky pro udržitelný chov včel u jednotlivých chovatelů
a podporovat rentabilitu chovu včel.
Propagovat spotřebu českého medu a prodej tuzemských včelích produktů
Podporovat výzkumné úkoly ve včelařství; řešit zásadní úkoly související
se zdravotním stavem včel.
Podporovat šlechtitelskou práci v chovu včelích matek.



Početní stavy včelstev (vychází z cílového stavu 750 tis. včelstev)


Dílčí cíle





Indikátory

4.7 Karty cílů v myslivosti

Strategický cíl

G.1
Optimalizace početních stavů jednotlivých druhů zvěře podle věku a pohlaví
v souladu se zájmy a požadavky vlastníků a nájemců honebních pozemků
a přírodními podmínkami krajiny, které umožňují přirozený vývoj populací
a ekosystémů bez škod zvěří.

Priorita

Zajistit zachování a trvalé využívání zvěře jako obnovitelného přírodního zdroje
a přírodního bohatství státu podle Ústavy ČR.



Dílčí cíle





Indikátory







Snižovat celorepublikově stavy černé zvěře a regionálně stavy jelena
evropského, siky japonského, muflona a daňka skvrnitého.
Důsledné snížení predačního tlaku na drobnou zvěř, a to i se zaměřením
na invazní druhy.
Nalézt proveditelné a prosaditelné nástroje pro zvýšení početních stavů drobné
zvěře (např. zajíce polního, králíka divokého, bažanta obecného, koroptve polní
aj.).
Udržení početních stavů druhů zvěře umožňující širší využití přirozené obnovy
lesních porostů a eliminaci škod zvěří v lesích a na zemědělských pozemcích.
Důsledná kontrola plnění mysliveckého hospodaření.
Početní stavy drobné zvěře
Početní stavy spárkaté zvěře (vyjma prasete divokého)
Početní stavy černé zvěře (prasete divokého)
Početní stavy lišky obecné

Strategický cíl

G.2
Usilovat o změnu tváře dnešní jednostranně intenzivně využívané kulturní
krajiny jako životního prostředí nejen lidí, ale i volně žijících živočichů a zvěře
ve prospěch vyšší mozaikovitosti (diverzita krajinné matrice a plošek); hospodaření
v krajině (střídání plodin, rozčlenit současné velkoplošné hospodaření).

Priorita

Zajistit zachování a trvalé využívání zvěře jako obnovitelného přírodního zdroje
a přírodního bohatství státu podle Ústavy ČR.


Dílčí cíle


Zapojit v rámci možností mysliveckou veřejnost do aktivního procesu řešení
negativních dopadů sucha a nedostatku vody v krajině např. vytvářením ploch
s trvalým zadržením vody a mokřadů.
Podpora povědomí vlastníků zemědělských pozemků o myslivosti a péči
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o krajinu vůbec
Urychlit procesy pozemkových úprav

Indikátory



Upravit způsob využívání krajiny, např. zmenšením ploch monokultur

Strategický cíl

G.3
Zvýšit obecné povědomí o funkci myslivosti v oblasti péče o přírodu,
podporu komunikace s veřejností a vzdělávání

Priorita

Zajistit zachování a trvalé využívání zvěře jako obnovitelného přírodního zdroje
a přírodního bohatství státu podle Ústavy ČR.


Dílčí cíle




Popularizovat myslivecké tradice a aktivity jako odborné a prospěšné služby
nejen přírodě, ale i společnosti, a tím i rozšířit povědomí a prohloubit vědomosti
o přírodě především u mladé generace. Obrátit tím trend úbytku myslivců.
Zvýšení odbornosti myslivců a státní správy myslivosti pro podpoření rozvoje
myslivosti a respektování právních norem.
Podpořit aktivní spolupráci ČR se zahraničními mysliveckými subjekty (např.
CIC, FACE, IAF, FAO, FCI).

Indikátory

4.8 Karty cílů ve vodním hospodářství
Strategický cíl
Priorita

Dílčí cíle

H.1 Zkvalitnění prevence před povodněmi
Hlavní strategickou prioritou je zmírnění následků extrémních jevů počasí, jako jsou
povodně.







Indikátory

Strategický cíl
Priorita

Dílčí cíle




Administrace III. etapy programu Prevence před povodněmi.
Příprava IV. etapy programu Prevence před povodněmi.
Projednat variantní možnosti pojištění na povodňové škody.
Zlepšování retenční schopnosti krajiny v souladu s cíli A. 1.
Realizace Programu PPO - navýšení podílu finančních prostředků
o 15 % na realizaci PPO
Počet realizovaných a připravovaných opatření
Dále zvýšení míry ochrany obyvatel a snížení průměrné roční škody

H.2 Zmírnění následků sucha v souvislosti se změnou klimatu
Hlavní strategickou prioritou je zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou,
zásobování vodou průmyslu (zejména energetického) a zemědělství a zabezpečení
vodních zdrojů za sucha.



Připravit návrh aktualizace Generelu LAPV do roku 2020 v návaznosti
na přípravu III. etapy plánování v oblasti vod.



Zajistit rekonstrukce a rozvoj závlahových systémů v oblastech historicky
nejpostihovanějších suchem, kde trvají vhodné podmínky pro zemědělskou
produkci.
Podpořit realizaci opatření k zlepšení stavu povodí z hlediska retence vody,
včetně výstavby a rekonstrukce rybníků, malých vodních nádrží a obnovy
zaniklých vodních děl (rybníků), tam, kde to bude z hlediska bilance (výpar)
účelné.
Připravit návrh na způsob správy HOZ včetně regulace odtoků a rovněž správu
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Indikátory


Strategický cíl
Priorita

H.3 Udržitelná péče o vodní zdroje ČR
Hlavní strategickou prioritou je zabezpečení vodních zdrojů a zajištění bezpečnosti
vodních děl, aby bylo dosaženo udržitelné vodní hospodářství ČR




Dílčí cíle



Indikátory
Strategický cíl
Priorita

Dílčí cíle






Posílit regulaci a kontrolu v oboru vodovodů a kanalizací uplatněním
benchmarkingu v rámci organizační struktury MZe.




Zpracovat koncepci rozvoje oboru vodovodů a kanalizací.
Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ČR v souvislosti s možnými
změnami vodního režimu v ČR následkem vývoje změny klimatu.
Zavedení nových dotačních podpor pro infrastrukturu vodovodů, kanalizací,
úpraven vody a ČOV.
Rozvoj vodovodů - znamená navýšení počtu obyvatel připojených na vodovodní
síť o přibližně 1 %
Rozvoj kanalizací - znamená navýšení počtu obyvatel připojených
na kanalizační síť o přibližně 1,5 %
Rozvoj ČOV - znamená navýšení počtu ČOV cca o 2 %
Rozvoj úpraven vody - znamená navýšení počtu úpraven vody cca o 0,5 %





Priorita
Dílčí cíle

Návrhy a prosazení změn legislativních předpisů (novela vodního zákona)

Podpora a regulace oboru vodovodů a kanalizací pro zabezpečení
vodohospodářských služeb obyvatelstvu
Hlavní strategickou prioritou je zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou
a intenzifikace procesů vodáren a ČOV.



Strategický cíl

Zabezpečit finanční zdroj pro správce povodí pro zajištění provozní údržby
a opravy plavebních komor na vodních cestách v majetku státu, ke kterým mají
správci povodí právo hospodařit.
Zabezpečit změnu účetních předpisů tak, aby bylo opět možné stavby
vybudované z dotací účetně odepisovat (zejména protipovodňová opatření),
a tak je zahrnovat do ceny povrchové vody a vytvářet zdroje pro jejich obnovu.
Zajistit úpravu způsobu stanovení ceny za odběr povrchové vody za účelem
zatápění umělých prohlubní terénu (zbytkových jam po těžbě nerostů).
Zařazení oddílu k podpoře opatření na ochranu před suchem do legislativy.

H.4



Indikátory

závlahových systémů.
Spolupracovat s MŽP na NAP, který vychází z adaptační strategie.
Strategie zajištění vodních zdrojů pro budoucí období pro situaci nepříznivého
vývoje změn klimatu.
Podpora rozvoje závlah - znamená navýšení zavlažovaných ploch
o cca 10 tis. ha oproti současnému stavu
Program na podporu výstavby a rekonstrukce rybníků a malých vodních nádrží
- znamená navýšení podílu finančních prostředků na realizaci a rekonstrukci
rybníků a malých vodních nádrží o cca 5 %
Počet připravených opatření kap. V 1.17 (Souhrn opatření ke snížení
nepříznivých účinků sucha) národních plánů povodí

Zlepšení stavu vodních ekosystémů prostřednictvím realizace opatření
z Plánů povodí
Významným cílem vodního hospodářství je zlepšení stavu vodních ekosystémů
s využitím procesu plánování v oblasti vod.
H.5



Prověřit možnost financování provozního monitoringu povrchových vod z jiných
zdrojů.
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Zpracovat III. etapu Plánů povodí vč. SEA a projednání s veřejností.
Zajišťovat naplňování opatření ke zlepšení stavu vodních útvarů ČR
obsažených v Národních plánech povodí.



Příprava systému podpor pro pohotové odstranění povodňových škod
na vodních dílech a vodních tocích pro případ výskytu povodní.
Počet realizovaných opatření dle plánu povodí

Indikátory



Strategický cíl

H.6

Priorita

Dílčí cíle

Indikátory

Zkvalitnění činnosti státní správy, zajištění veřejně dostupných informací
o vodním hospodářství a rozvoj „public relations“
Hlavní strategickou prioritou je zvýšit povědomosti veřejnosti o významu vodního
hospodářství k zajištění kvalitních a udržitelných vodních zdrojů.
 Vytvořit trvalý vzdělávací a popularizační systém o významu, využívání
a potřebě ochrany vody v ČR, zaměřený hlavně na širokou laickou veřejnost
a především děti a mládež.
 Realizovat ve spolupráci s MŽP další rozvoj projektu Rozvoj ISVS – VODA
(společný meziresortní portál pro zákonné evidence v gesci MZe a MŽP).
 Rozvoj informačního systému vodovodů a kanalizací (IS VaK).
 Zabezpečit ve spolupráci s ČÚZK a MŽP sjednocení prezentace sítě vodních
toků ve vazbě na výchozí datový zdroj geometrie - ZABAGED na informačních
portálech (CEVT/DIBAVOD/ZABAGED).
 Posílit chápání strategického významu vody jako nezbytného faktoru k přežití,
dopravního komunikačního prostředku i faktoru možného ohrožení v souvislosti
se sílícím napětím ve světě a hrozbám terorismu.
 Vzdělávání pracovníků státní a veřejné správy.
 Realizovaný vodohospodářský portál VODA
 Vydané publikace dle Plánu publikační a informační činnosti, účast
na výstavách

4.9 Karty cílů ve výzkumu, vzdělávání a poradenství

Strategický cíl

I.1 Zajistit dostatek
podporovaných MZe

Priorita

Efektivní využití veřejných prostředků investovaných do aplikovaného výzkumu
agrárního sektoru pro dosažení ekonomických a společenských přínosů z realizace
výsledků výzkumu přinášejících nové poznatky srovnatelné se světem, potřebné
a využitelné pro rozvoj českého agrárního sektoru.

Dílčí cíle








Indikátory



talentů

pro

výzkum

ve

výzkumných

organizacích

Podpořit zapojení mladých vědců do výzkumu.
Vytvořit systém nových nástrojů pro hodnocení výstupů aplikovaného VaVaI.
Podpořit excelenci v resortním VaVaI a zajistit využití jejich výsledků pro praxi.
Podpořit vydavatelskou činnost a využívání informačních médií.
Podíl mladých výzkumných pracovníků do 35 let zapojených do výzkumné
činnosti
Počet návrhů mladých pracovníků do soutěží o ocenění mimořádných výsledků
VaVaI (např. Cena ministra)
Počet českých výzkumných pracovníků zaměstnaných v zahraničních
výzkumných organizacích (stáže delší jak 14 dnů)
Počet zahraničních výzkumných pracovníků zaměstnaných v českých
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výzkumných organizacích (stáže delší jak 14 dnů)
Strategický cíl

I.2 Podpořit spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou

Priorita

Efektivní využití veřejných prostředků investovaných do aplikovaného výzkumu
agrárního sektoru pro dosažení ekonomických a společenských přínosů z realizace
výsledků výzkumu přinášejících nové poznatky srovnatelné se světem, potřebné
a využitelné pro rozvoj českého agrárního sektoru.




Dílčí cíle




Indikátory


Podpořit komunikaci a popularizaci výsledků zemědělského výzkumu a jeho
potřebnosti pro ČR.
Podpořit interdisciplinaritu a komplexní řešení problémů a spolupráci
výzkumných týmů, propojení vzniklých platforem, inkubátorů a oborových
center transferu technologií.
Podpořit zapojení českých institucí VaVaI do mezinárodních struktur
a programů, zvýšit podíl mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji
a inovacích a ve větší míře využít finančních prostředků poskytovaných
ze strukturálních fondů EU.
Programovou podporou VaVaI podmínit spoluprací výzkumných organizací
a soukromého sektoru a uživatelů výsledků VaVaI.
Podpora pro podniky vybudováním vazby na nižší a střední vzdělání k praxi
a následné zaměstnanosti.
Počty inovací, využívaných výsledků výzkumu (metodik, poloprovozů,
ověřených technologií, odrůd, plemen) aplikovaných v praxi
Finanční objem a počet zahraničních grantových projektů (vč. Horizon 2020)

Strategický cíl

I.3 Zvýšit komerční využití výsledků VaVaI a znalostí výzkumných organizací

Priorita

Efektivní využití veřejných prostředků investovaných do aplikovaného výzkumu
agrárního sektoru pro dosažení ekonomických a společenských přínosů z realizace
výsledků výzkumu přinášejících nové poznatky srovnatelné se světem, potřebné
a využitelné pro rozvoj českého agrárního sektoru.

Dílčí cíle






Indikátory


Zvýšit úroveň koordinace při řízení VaVaI v oblasti agrárního sektoru.
Iniciovat vznik malých biotechnologických firem vyvíjejících a vyrábějících hightech produkty a poskytující specializované služby.
Využít poradenský systém k informovanosti veřejnosti o výsledcích.
Počet aktivit (konference, semináře) pořádaných ve spolupráci s MZe a jím
podporovaných výzkumných organizací
Počet výsledků s právní ochranou.

4.10 Karty cílů v právní a administrativní činnosti MZe
Strategický cíl

J.1 Zajištění kvalitního a komplexního právního a legislativního servisu

Priorita
Dílčí cíle




Zachování vysoké míry poskytování komplexního právního servisu.
Stále dosahování vysoké úspěšnosti při zastupování MZe v soudních sporech
ve spolupráci s věcnými útvary resortu MZe.
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Zajišťování rychlého rozhodování v odvolacích a přezkumných komisích MZe
proti rozhodnutí SZIF v souladu s lhůtami podle správního řádu, včetně činnosti
rozkladové komise ministra.
Při zajišťování legislativního procesu právních předpisů resortu zemědělství,
zejména návrhů zákonů a návrhů vyhlášek, a při vícečetných novelách právních
předpisů garantovat odklon od rozdrobenosti a parcelizaci právních předpisů
z oblasti resortu zemědělství.
Prohlubování spolupráce s věcnými útvary resortu MZe při meziresortním
připomínkovém řízení v oblasti vnější legislativy a sledování dalšího průběhu
legislativního procesu u legislativních návrhů ostatních resortů s přímým
dopadem na MZe a také s nevládními organizacemi působícími v resortu
zemědělství.
Při poskytování kvalitního právního servisu usilovat zejména o maximální
standardizaci smluv a dohod uzavíraných MZe pomocí typových smluv.
Přispět k rozšíření informovanosti o ochraně duševního vlastnictví včetně
jednotné licenční politiky v rámci MZe, jakož i o maximální zajišťování tzv.
výhradních licencí pro mimo jiné databáze a IT systémy.

Indikátory

Strategický cíl

J.2 Spravedlivé, uspokojivé a trvalé řešení majetkových vztahů k půdě a dalšímu
zejména zemědělskému majetku ve vlastnictví státu či resortních organizací

Priorita


Dílčí cíle


Dokončení procesu zemědělských restitucí a související agendy.
Plynulé a pečlivé uskutečnění zákonem stanoveného restitučního procesu
v případě majetkového vyrovnání státu s církvemi a náboženskými
společnostmi.
Dořešení situace zbývajících státních statků v likvidaci či insolvenčním
řízení.

Indikátory

Strategický cíl

J.3 Uplatňování společensky odpovědného zadávání

Priorita


Pro přispění k naplňování celospolečensky odůvodněných veřejných potřeb
bude důraz kladen zejména na tato celospolečenská témata:
o

Zaměstnanost – zejména u větších stavebních projektů (nejen)
v regionech postižených vyšší nezaměstnaností, a kde je předpoklad,
že dodavatel bude v souvislosti s realizací zakázky nabírat nové
pracovníky, bude požadováno, aby určité procento pracovníků
dodavatele podílejících se na zakázce pocházelo z řad dlouhodobě
nezaměstnaných, evidovaných na příslušném úřadu práce.

o

Podpora osob zdravotně postižených a osob znevýhodněných
na trhu práce – při přípravě veřejných zakázek bude zvažována
možnost vyhradit zakázku pouze pro chráněné dílny nebo jiné sociálně
zaměřené podniky, jejichž hlavním cílem je podpora sociálního
a profesního začlenění nebo opětovného začlenění zdravotně
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postižených a znevýhodněných osob, jako jsou nezaměstnaní,
příslušníci znevýhodněných menšin nebo jinak sociálně vyloučených
skupin (např. osoby léčící se ze závislosti, osoby vracející se z výkonu
trestu, lidé bez domova apod.).
o

Pracovní podmínky – u všech veřejných zakázek zadávaných
v resortu Ministerstva zemědělství bude pečlivě kontrolováno
a ověřováno dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a dalších požadavků zákoníku práce a jiných přepisů,
ze strany dodavatelů.

o

Podpora malého a středního podnikání – veřejné zakázky budou
plánovány a děleny tak, aby rozsah předmětu plnění a další zadávací
podmínky nevylučovaly ze soutěže malé a střední podniky, a to
za předpokladu, že tímto způsobem nebude docházet k porušování
nebo obcházení zákona o veřejných zakázkách.

o

Podpora vzdělávání a přípravy na zaměstnání – u projektů, kde
povaha poskytovaných služeb umožní získat praktické zkušenosti
studentům vysokých nebo středních škol, bude požadováno, aby
dodavatel v rámci realizace veřejné zakázky umožnil určitému počtu
studentů vykonat odbornou praxi v daném časovém rozsahu, která
bude relevantní vzhledem k oboru jejich studia a případně i uznatelná
ze strany školy.

o

Životní prostředí – v rámci dodávek, služeb i stavebních prací se
bude zohledňovat uplatnění ekologicky šetrných postupů, materiálů
a technologií, minimalizace tvorby a recyklovatelnost odpadu,
vytvořená uhlíková stopa apod. tak, aby docházelo k postupnému
snižování ekologické zátěže při všech činnostech realizovaných
v resortu zemědělství.

Indikátory
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5 Karty opatření
Karty opatření pro jednotlivé oblasti Strategie slouží k přiřazení jednotlivých aktivit, které
přiřazují konkrétní nástroje (např. program, národní dotační titul, legislativní změnu apod.)
a příslušného gestora (resort, organizaci) k realizaci příslušných opatření pro jednotlivé
strategické cíle. Slouží pro strategické řízení jednotlivých opatření k realizaci strategie.
Některá opatření schválená ve Strategii v implementačním plánu nemají svou kartu, neboť
dochází k jejich naplňování a realizaci zcela běžnou agendou resortu.
Popisy aktivit nemají (a není to jejich cílem) nahrazovat konkrétní specifické dokumenty
vznikající v rámci těchto aktivit. Smyslem popisů bylo stručně shrnout plánovaný způsob
implementace opatření prostřednictvím dané aktivity.

5.1 Zemědělství
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity

A.o.1 Podpora nákupu zemědělské půdy farmářům, a to zejména prostřednictvím
PGRLF, s preferencí rezidentů v místě lokalizace této půdy.
A.1
Zajištění potravinového zabezpečení při podstatném zlepšení dopadů
zemědělství na přírodní zdroje
Program Podpora nákupu půdy
Podpora nákupu nestátní zemědělské půdy formou dotace části úroků z úvěru
poskytnutého bankou. Podpora v režimu de minimis. Závazek k hospodaření
na nakupované půdě po dobu nejméně 5 let
Ekonomické
PGRLF
MZe
Státní rozpočet
Probíhá
Pokyny pro poskytování podpor
Celkový počet žádostí, objem poskytnuté podpory
PGRLF reportuje MZe
Program Úvěry na nákup půdy
Úvěry na nákup nestátní zemědělské půdy s možností snížení jistiny úvěru v režimu
de minimis. Závazek k hospodaření na nakupované půdě po dobu splácení úvěry,
minimálně však po dobu 5 let
Ekonomické
PGRLF
MZe
Státní rozpočet
Probíhá
Pokyny pro poskytování podpor
Celkový počet žádostí, výše poskytnutých úvěrů, objem poskytnuté podpory.
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Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření

Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor

PGRLF reportuje MZe
Program Podpora nákupu půdy - snížení jistiny úvěru
Podpora určená na snížení jistiny úvěru poskytnutého bankou na nákup nestátní
zemědělské půdy. Podpora v režimu de minimis. Závazek k hospodaření
na nakupované půdě po dobu nejméně 5 let
Ekonomické
PGRLF
MZe
Státní rozpočet
Probíhá
Pokyny pro poskytování podpor
Celkový počet žádostí, objem poskytnuté podpory.
PGRLF reportuje MZe
A.o.2 Omezení převodu zemědělské půdy na jiné užití a důslednější uplatnění
principu „znečišťovatel/poškozovatel platí“.
A.1
Zajištění potravinového zabezpečení při podstatném zlepšení dopadů
zemědělství na přírodní zdroje
Aplikace a metodika dostupnosti alternativních ploch pro investiční a rozvojové
programy
Vytvoření a aplikace metodiky dostupnosti alternativních ploch pro investiční
a rozvojové programy
Metodická
MZe
MŽP, MMR, MPO
Státní rozpočet
Do roku 2020
Webová aplikace
Výměra ZPF ČR
Bez reportujícího, data volně přístupná
A.o.3 Důsledné uplatňování podmínek Kontroly podmíněnosti (Cross Compliance).
Rozšíření a zvýraznění podmínek standardů DZES (především úpravu protierozních
opatření například zavedením ochrany proti účinkům větrné erozi, zviditelnění
půdních bloků reálně ohrožených erozí nebo zařazení nových krajinných prvků typu
mokřad či průleh.
A.1 Zajištění potravinového zabezpečení při podstatném zlepšení dopadů
zemědělství na přírodní zdroje
Systém kontrol podmíněnosti
Zajistit ochranu půdy před erozí na plochách, které jsou v LPIS evidované jako
erozně ohrožené. Znamená navýšit plochu ochrany půdy v rámci podmínek DZES 5
na 25 % orné půdy evidované v LPIS. Zahrnutí ploch mokřadů do dotačních
podmínek
Ekonomické
MZe
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Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátoraktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor

SZIF
EZZF
Do roku 2020
Nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Podíl plochy vymezené jako erozně ohrožená. Rozšíření plochy ochrany půdy
v rámci podmínek DZES 5. Výměra mokřadů na z.p.
Implementace opatření AEKO - PRV 2014 - 2020
Znamená redukovat možné negativní dopady eroze na z. p., zejména v rámci
opatření ozelenění přímých plateb, přísnějších podmínek DZES a AEKO
Procesní
MZe
MŽP
EZFRV + státní rozpočet
Období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
Nařízení Vlády
Negativní dopady eroze půdy
Odbor ŘO PRV zasílá monitorovací tabulky jako součást výroční zprávy o
implementaci PRV za rok n prostřednictvím informačního systému SFC, k 30. 6.
roku n+1
A.o.4
Důsledné plnění opatření, které vyplývá z materiálu „Příprava realizace
opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“ schváleného
vládou usnesením č. 620/2015.
A.1
Zajištění potravinového zabezpečení při podstatném zlepšení dopadů
zemědělství na přírodní zdroje
Důsledné plnění opatření, které vyplývá z materiálu „Příprava realizace opatření
pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“ schváleného vládou
usnesením č. 620/2015
Poskytnutí podpory na zmírněných škod způsobených suchem na zemědělských
plodinách a ve školkách v období květen až říjen 2015
Ekonomické
MZe
SZIF
Státní rozpočet
Příjem žádostí od 13. 6. do 28. 6. 2016; vyplacení dotací do konce října 2016
Hodnotící zpráva MZe
Objem poskytnuté podpory
MZe vnitřně
D5 (pozn. - resorty MŽP, MZe; dle usnesení vlády 620 do 31. 12. 2016 předložit
vládě info o stavu plnění opatření - meziresortní komise voda-sucho)
Zajistit implementaci SZP ve vazbě na problematiku vody / sucho
Procesní
MZe
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Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření

Strategický cíl
Aktivita

Popis aktivity

Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity

EZFRV + státní rozpočet
Období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
PD PRV
Objem poskytnuté podpory
poskytování dotací v rámci PRV - operace 4.3.1 Pozemkové úpravy
Operace Pozemkové úpravy zahrnuje podporu opatření pro omezení dopadu
zemědělského sucha (způsobilý výdaj)
Ekonomické
MZe
EZFRV + státní rozpočet
Období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
Pravidla pro poskytování dotací
Není samostatný indikátor, lze vyčíslit celkové veřejné výdaje na konkrétní
způsobilý výdaj
Reporting MZe vnitřně - pouze ad hoc
A.o.6
Důsledné uplatňování stávajících podmínek tzv. „ozelenění přímých
plateb“ (diverzifikace plodin, zachování TTP a vyčlenění ploch v ekologickém
zájmu). Návaznost dusík vázajících plodin v rámci EFA na specifickou podporu
bílkovinných plodin v rámci dobrovolné podpory vázané na produkci.
A.1 Zajištění potravinového zabezpečení při podstatném zlepšení dopadů
zemědělství na přírodní zdroje
Platba na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí v rámci
přímých plateb, nařízení vlády č. 50/2015 Sb.
Poskytnutí platby v případě plnění podmínek diverzifikace plodin, zachování
trvalých travních porostů a vyčlenění ploch využívaných v ekologickém zájmu.
Hektarová platba je jednotná. Vyčleněno 30 % z celkové roční obálky přímých
plateb. Na cca 280 tisících ha orné půdy zajistit vyčlenění ploch v ekologickém
zájmu (EFA) v souladu s naplněním 5% podmínky vyčlenění těchto ploch u podniků
s výměrou vyšší než 15 ha
Ekonomické
MZe
SZIF
EZZF
Do roku 2020
Hlava III nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném
znění, § 9 až 18 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Podíl TTP vůči zemědělské ploše v rámci I. pilíře SZP, nerozorávat
environmentálně citlivé plochy TTP, výměra plochy, na které se plní diverzifikace
plodin prostřednictvím pěstování dvou, resp. tří různých plodin. Výměra plochy
vyčleněné v ekologickém zájmu
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Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření

Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity

A.o.7 Poskytování plateb kompenzujících přírodní znevýhodnění v oblastech LFA
A.1
Zajištění potravinového zabezpečení při podstatném zlepšení dopadů
zemědělství na přírodní zdroje
Implementace opatření LFA - PRV 2014 - 2020
Znamená zajistit udržitelné hospodaření v LFA oblastech s prioritizací podpory
chovu přežvýkavců (včetně dojného skotu), mimo jiné s vazbou krmivové základny
na TTP. Minimální podpora extenzivní údržby ploch TTP může být také
podporována prostřednictvím plateb AEKO
Ekonomické, administrativní
MZe
EZFRV + státní rozpočet
Období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
Nařízení Vlády
Výměra TTP a o. p.
Odbor ŘO PRV zasílá monitorovací tabulky jako součást výroční zprávy
o implementaci PRV za rok n prostřednictvím informačního systému SFC, k 30. 6.
roku n+1
A.o.8
Realizace účinnějších stimulačních/kompenzačních AEKO opatření
k ochraně přírodních zdrojů na bázi jejich většího cílení (až „šití na míru“ dílům
půdních bloků), včetně nastavení efektivních podpor ekologického a integrovaného
zemědělství směrem k reálnému poskytování veřejných statků a stimulace
zvyšování obsahu organické hmoty v půdě s ohledem na ekosystémově vhodnou
potřebu intenzity chovu hospodářských zvířat.
A.1 Zajištění potravinového zabezpečení při podstatném zlepšení dopadů
zemědělství na přírodní zdroje
Efektivní nastavení dotačních podmínek pro opatření Ekologické zemědělství
v rámci PRV.
Při nastavování dotačních podmínek u opatření Ekologické zemědělství
zohledňovat cíle v popisu opatření
Legislativní
MZe
MŽP

Do roku 2020
Nařízení Vlády

Implementace uvedených opatření a jejich modifikace na období 2020+
Znamená přispět ke zlepšení ztráty biodiverzity (zpomalení negativního trendu,
zachování či zlepšení stavu), zejména v rámci opatření ozelenění přímých plateb,
přísnější DZES, AEKO, EZ, NATURA 2000 a environmentálních lesnických opatření
Legislativní
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Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl

Aktivita

Popis aktivity

Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní

MZe
MŽP
EZFRV + státní rozpočet
Období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
PD PRV 2020+
Výměra z. p. pod závazkem
MZe vnitřně - pravidelný reporting ŘO

A.o.9
Důsledné promítnutí Rámcové vodní směrnice EU do opatření politiky,
včetně např. systémů hospodaření v ochranných pásmech vod.
A.1
Zajištění potravinového zabezpečení při podstatném zlepšení dopadů
zemědělství na přírodní zdroje
Pořízení plánů povodí podle § 24 VZ a realizace jimi navržených opatření.
Rámcová směrnice o vodách je skrze vodní zákon implementována plány povodí,
které navrhují opatření k dosažení cílů dle § 23a
Strategická
MZe
MŽP, s.p. Povodí, KÚ
Státní rozpočet + fondy EU
Pořízení do r. 2021
Usnesení vlády, usnesení kraje
Schválení národních plánů povodí vládou a plánů dílčích povodí kraji
Souhrnná zpráva o plnění programů opatření dle § 26 odst. 7 VZ
A.o.11 Zacílení podpor na zajištění životních podmínek zvířat nad rámce
minimálních požadavků
A.1
Zajištění potravinového zabezpečení při podstatném zlepšení dopadů
zemědělství na přírodní zdroje
Pokyny EU ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví
a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020, části II, kapitoly 1.1.5.2.
Podpora na závazky týkající se dobrých životních podmínek zvířat. Zpracování
nových podpůrných programů a jejich obhajoba u EK.
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro daný kalendářní
rok na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů. Dotační program 20. Zlepšení životních podmínek v chovu
hospodářských zvířat. Realizuje se pro dojnice a drůbež, aktuálně jsou
v notifikačním procesu prasata a připravuje se notifikace masného skotu
Ekonomické
MZe
Státní rozpočet
Zásady ND
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dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument

Implementace opatření DŽPZ - PRV 2014 - 2020
Zajištění finanční podpory chovu hospodářských zvířat zlepšující jejich životní
podmínky
Ekonomické, administrativní
MZe
EZFRV + státní rozpočet
období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
Odbor ŘO PRV zasílá monitorovací tabulky jako součást výroční zprávy
o implementaci PRV za rok n prostřednictvím informačního systému SFC, k 30. 6.
roku n+1

Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita

Popis aktivity

Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření

A.o.14 Podmínění podpor výstavby a provozu BPS stanoveným minimálním
podílem suroviny v podobě zbytkové biomasy včetně odpadů z vlastní ŽV
a využitím zbytkového tepla.
A.1
Zajištění potravinového zabezpečení při podstatném zlepšení dopadů
zemědělství na přírodní zdroje
Poskytování dotací v rámci operace 6.4.3 Investice na podporu energie
z obnovitelných zdrojů
Připravovaná Pravidla pro poskytování dotací (6.4.3 Investice na podporu energie
z obnovitelných zdrojů) - zahrnou podmínku podpory ve vazbě na požadovaný podíl
suroviny v podobě zbytkové biomasy včetně odpadů z ŽV a využitím zbytkového
tepla (zatím nejsou připravena). Je možné využití odpadů i z ŽV sousedních
podniků
Ekonomické
MZe
EZFRV + státní rozpočet
Období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
Pravidla pro poskytování dotací
Konkrétní indikátor na danou podmínku není nastaven, lze sledovat jako celek pro
projekty BPS - Celkové veřejné výdaje (EUR); celkové investice (EUR); počet
podpořených operací (počet)
Ppro obecné indikátory - odbor ŘO PRV zasílá monitorovací tabulky jako součást
výroční zprávy o implementaci PRV za rok n prostřednictvím informačního systému
SFC, k 30. 6. roku n+1

A.o.15 Specifická podpora trvalých kultur s pozitivními dopady do zachování
a zlepšování ekologických a estetických funkcí krajiny, včetně obnovy kultur (např.
ovocné sady).
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Strategický cíl
Aktivita

Popis aktivity

Typ aktivity
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Zdroj
financování
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Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
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Reporting
Aktivita

Popis aktivity

Typ aktivity
Gestor

A.1
Zajištění potravinového zabezpečení při podstatném zlepšení dopadů
zemědělství na přírodní zdroje
Dotační program 1.I Podpora budování kapkové závlahy ve chmelnicích, vinicích,
sadech a školkách
Podpora moderního a úsporného závlahového systému šetrného k životnímu
prostředí, který výrazně redukuje celkovou spotřebu závlahové vody. Z tohoto
důvodu lze kapkovou závlahu budovat i v regionech s omezenými vodními zdroji.
Vybudování kapkové závlahy výrazně pozitivně ovlivní zdravotní stav a kondici
vysázeného rostlinného materiálu, ovlivní stabilitu, vyrovnanost a kvalitu produkce.
Důvodem podpory školek je dosažení výrazného zvýšení kvality a následně zvýšení
konkurenceschopnosti českých školkařských výpěstků
Ekonomické
MZe
Státní rozpočet
Každoročně, příjem žádostí do 30. 6. každého roku
Hodnotící zpráva MZe
Počet ha se zavlažovacím systémem, objem poskytnuté podpory
MZe vnitřně
Dotační program 1.R Restrukturalizace ovocných sadů
Program je zaměřen na zvýšení kvality a zdravotní bezpečnosti produkovaného
ovoce, přičemž podporovaná výsadba ovocného sadu a následné hospodaření
je prováděno v souladu se zásadami integrované produkce. Podpora je zaměřena
výslovně na částečnou úhradu nákladů výsadby sadů, přičemž podporou není
hrazena újma vznikající příjemci v souvislosti s hospodařením v rámci integrované
produkce
Ekonomické
MZe
Státní rozpočet
Každoročně, příjem žádostí do 30. 9. každého roku
Hodnotící zpráva MZe
Počet ha vysázených sadů, objem poskytnuté podpory
MZe vnitřně
Dotační program 3. h. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin - Podpora
prevence šíření virových a bakteriálních chorob chmele
Podpory zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření
a prevence proti šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob
a chorob přenosných osivem a sadbou - podpora výsadeb s použitou uznanou
certifikovanou sadbou chmele ve zdravotní třídě „VT“ nebo „VF“ (dle § 9 odst. 1, 2,
3 a 4 vyhlášky č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím
materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění
do oběhu)
Ekonomické
MZe
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Strategický cíl
Aktivita

Státní rozpočet
Každoročně, příjem žádostí do 30. 9. každého roku
Hodnotící zpráva MZe
Počet ha vysázených chmelnic s použitím certifikované sadby, objem poskytnuté
podpory
MZe vnitřně
Program Zemědělec
Podpora zemědělských podnikatelů formou dotace části úroků z úvěrů
poskytnutých komerčními subjekty na investice do stojního zařízení a technologií;
na výstavbu, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku či nákup plemenných
zvířat. V rámci programu je možné poskytnutí podpory při založení nových
pěstitelských celků a také v případech obnovy sazenic v pěstitelských celcích již
založených, která má povahu technického zhodnocení majetku
Ekonomické
PGRLF
MZe
Státní rozpočet
Do roku 2020
Pokyny pro poskytování podpor
Celkový počet žádostí, objem poskytnuté podpory
PGRLF reportuje MZe
Program Finanční podpora pojištění
Částečná kompenzace pojistného, vynaloženého na zemědělské pojištění
tj. pojištění plodin nebo hospodářských zvířat proti běžně pojistitelným rizikům.
Trvalé kultury (ovoce, réva vinná, chmel) jsou řazeny mezi speciální plodiny
s podporou ve výši 25 - 50 % uhrazených nákladů na pojištění
Ekonomické
PGRLF
MZe
Státní rozpočet
Do roku 2020
Zásady pro poskytování podpor
Celkový počet žádostí, objem poskytnuté podpory
PGRLF reportuje MZe
A.o.16 Specifická podpora udržování národních (krajových) odrůd, plemen
a odpovídajícího genetického potenciálu.
A.1
Zajištění potravinového zabezpečení při podstatném zlepšení dopadů
zemědělství na přírodní zdroje
Efektivní využití dotací v rámci Národního programu 6. - Genetické zdroje (Národní
program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů
významných pro výživu a zemědělství)
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Dotační program poskytuje finanční prostředky provozního charakteru, které
zajišťují základní provoz a aktivity genových bank, tzn. konzervaci, uchování,
hodnocení a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů pro účely
dalšího šlechtění, zemědělského výzkumu a vzdělávání
Ekonomické
MZe
Státní rozpočet - kapitola MZe
Aktivity spojené s implementací Národního programu jsou realizovány v průběhu
každého roku.
Problematika řešena v rámci zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě
a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů
(plemenářský zákon) a zákona č. 148/2003 Sb. o genetických zdrojích rostlin
a mikroorganismů. Dotační pravidla jsou řešena v každoročně vydávaných
Zásadách, kterými se na základě § 1, § 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb.
o zemědělství, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání
genetických zdrojů pro výživu a zemědělství
Výše poskytnuté dotace za rok; Počet účastníků Národního programu; Počet
uchovávaných genetických zdrojů (plemena, genotypy); Počet genetických zdrojů
za rok poskytnutých uživatelům za účelem dalšího výzkumu, šlechtění nebo
vzdělávání; Počet vědeckých publikací týkajících se genetických zdrojů
významných pro výživu a zemědělství.
VÚRV, v.v.i. a VÚŽV, v.v.i., kteří koordinují podprogramy na zvířata, rostliny
a mikroorganismy, zasílají na MZe každý rok ke konci Závěrečnou zprávu o plnění
programu
A.o.17 Důsledné plnění opatření, které vyplývají z materiálu „Národní akční plán
na snížení používání pesticidů v ČR“ schváleného vládou usnesením č. 660/2012.
A.1
Zajištění potravinového zabezpečení při podstatném zlepšení dopadů
zemědělství na přírodní zdroje
NAP ke snižování používání pesticidů v ČR
Součástí NAP je integrovaná ochrana rostlin (IOR) vedoucí ke správným
agrotechnickým postupům při snižování používání chemických přípravků
a zvyšování podílu biologických přípravků
Ekonomické
MZe
MZd, MŽP
Státní rozpočet
Vedle dalších cílů má NAP výstupy na snížení rizik používání přípravků na ochranu
rostlin pro životní prostředí včetně vody a optimalizaci využívání přípravků bez
omezení rozsahu zemědělské produkce a kvality rostlinných produktů (dílčí cíl I. k)
a cíl II.).
Plnění úkolů NAP je sledováno koordinační pracovní skupinou (KPS) NAP, KPS
podskupinou voda a od roku 2017 i podskupinou minoritní aplikace a rezistence.
Výstup je ve „Výroční zprávě“ schválené vládou ČR a zasílané Komisi EU.
Počet v ČR povolených přípravků vhodných do ekologického zemědělství,
přípravků s nízkou environmentální zátěží, počet opatření ke snížení rizik, počet
kontrol nad používáním přípravků, výsledky kontrol, počet odborných poradců,
počet poradenských center, počet přípravků povolených pro menšinové použití,
počet kurzů zaměřených na IOR, počet zúčastněných zemědělských podnikatelů.
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Dle usnesení č. 34/2017 MŽP reportuje ve spolupráci s ostaními členy vlády
průběžné vyhodnocení NAP Vládě ČR do 30. 9. 2019

A.o.18 Zajistit maximální podporu přístupu ke všem informacím v oblasti ochrany
půdy, které je možné poskytnout.
A.1
Zajištění potravinového zabezpečení při podstatném zlepšení dopadů
zemědělství na přírodní zdroje
Komplexní informační systém o půdě provozuje a spravuje VUMOP v.v.i. z pověření
MZe
Zajistit informace o půdě včetně GISových dat i od ostatních resortů. V roce 2017
probíhá realizace subportálu v rámci portálu eAgri Půda v rámci portálu eAgri,
tvorba jeho struktury a obsahu
Informační
MZe
SPÚ, VÚMOP
Státní rozpočet
Do roku 2020
Webové aplikace, webové subportály
Počet datových vrstev na portálu
Bez reportingu - data volně přístupná
A.o.19 Zajistit maximální podporu aktualizace a zpřesňování informací v oblasti
ochrany půdy.
A.1
Zajištění potravinového zabezpečení při podstatném zlepšení dopadů
zemědělství na přírodní zdroje
Aktualizace dat a společná platforma jejich sdílení mezi resorty
zajistit aktualizaci dat a společnou platformu jejich sdílení mezi resorty
Informační
MZe
SPÚ, VÚMOP
Státní rozpočet
Do roku 2020
Webové aplikace, webové subportály
Výměra aktualizace BPEJ
Bez reportingu - data volně přístupná, část na základě přihlašovacích údajů
A.o.20 Vytvoření struktury webového informačního systému monitorujícího
parametry zemědělského sucha.
A.1
Zajištění potravinového zabezpečení při podstatném zlepšení dopadů
zemědělství na přírodní zdroje
Portál intersucho
Webový informační systém intersucho
Informační, metodická
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SPÚ
MZe
Státní rozpočet
Splněno, zajištěna finanční podpora do r. 2022
www.intersucho.cz

Bez reportingu - data volně přístupná, část na základě přihlašovacích údajů
A.o.21 Zajistit monitoring bilance organické hmoty a pohybu uhlíku v půdním
profilu.
A.1
Zajištění potravinového zabezpečení při podstatném zlepšení dopadů
zemědělství na přírodní zdroje
V rámci Agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZZP) stanovovat obsah
organické hmoty ve vzorcích půd
Vzhledem k tomu, že je v rámci AZZP vždy rozborována 1/6 zemědělské půdy
za rok a ve vybraných vzorcích (23 %) je stanovena organická hmota, monitoring
veškeré zemědělské půdy by byl hotov v roce 2022. V rámci této aktivity by mel
ÚKZÚZ
provádět
monitoring
obsahu
organické
hmoty
ve vzorcích půd odebraných pro rozbory v rámci Agrochemického zkoušení
zemědělských půd (AZZP)
Ekonomické
ÚKZÚZ
Státní rozpočet
2022
Hodnotící zpráva
Databáze obsahu organické hmoty v půdě zjišťovaného metodou NIR
ÚKZÚZ reportuje MZe

A.o.22 Rozšíření a zdokonalení podpůrného metodického nástroje „Protierozní
kalkulačka“.
A.1
Zajištění potravinového zabezpečení při podstatném zlepšení dopadů
zemědělství na přírodní zdroje
Protierozní kalkulačka
K rozšiřování funkcionalit tohoto nástroje dochází plynule, v r. 2016 byl
implementován modul Bilance organické hmoty. V 2/2 2016 proběhlo proškolení
certifikovaných poradců v oblasti Půda a sedm turnusů školení aktivních zemědělců
na toto téma. V roce 2017 probíhají práce na implementaci modulu vláhové potřeby
osevního postupu a modulu optimalizace velikostních parametrů dílů půdních bloků.
V přípravě je realizace modulu řešícího větrnou erozi
Metodická, legislativní
MZe
VÚMOP, SZIF, MŽP
Státní rozpočet
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Do roku 2020
Protierozní vyhláška (prováděcí vyhláška zákona na ochranu ZPF), nařízení vlády
Rozšíření plochy ochrany půdy v rámci podmínek DZES 5
Bez reportingu - volně přístupná data
A.o.25 Podpora výzkumu, vzdělávání a poradenství, zaměřeného na vztahy
zemědělství k ŽP (na bázi AKIS).
A.1
Zajištění potravinového zabezpečení při podstatném zlepšení dopadů
zemědělství na přírodní zdroje
Podpora vzdělávacích aktivit prostřednictvím dotačních opatření v rámci PRV
opatření 1 Předávání znalostí a informační akce a 16 Spolupráce (zejména operace
16.1.1, 16.2.1, 16.2.2), opatření k poradenství zatím není spuštěno. ÚZEI zajišťuje
organizaci výběru a výběr brokerů, inovačních zprostředkovatelů pro 16.1.1. Roční
vzdělávací plán MZe, Tematické úkoly ÚZEI (podpora vzdělávání i poradenství),
funkční úkoly MZe (podpora vzdělávání)
Roční vzdělávací plán MZe (RVP) - vzdělávací aktivity v resortu. Tematické úkoly
ÚZEI - podpora vzdělávacích a poradenských aktivit. Funkční úkoly MZe - podpora
vzdělávání. PRV 2014 - 2020 - Cílem opatření je posílit znalostní základnu
a podpořit předávání znalostí v zemědělství, potravinářství a lesnictví. K jeho
naplňování povede podpora celoživotního vzdělávání a odborné přípravy v odvětví
zemědělství, potravinářství a lesnictví.
Za tímto účelem budou financovány aktivity v oblasti odborného vzdělávání,
získávání dovedností a informačních akcí. Vzdělávací projekty v tomto opatření
budou moci realizovat pouze subjekty akreditované Ministerstvem zemědělství.
operace 16.1.1, 16.2.1 a 16.2.2 jsou zaměřené na rozvoj inovací v zemědělské
prvovýrobě a při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.
Poradenská podpora k těmto opatřením
Ekonomické
MZe
EZFRV + státní rozpočet
Období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
Zásady pro tematické úkoly ÚZEI a Zásady pro RVP; Pravidla pro poskytování
dotací
Počet proškolených; Celkové veřejné výdaje (EUR);
Počet podpořených
kooperačních činností (počet), počet podpořených zemědělských podniků
Rada pro odborné vzdělávání hodnotí činnost v rámci RVP, Tematické úkoly
hodnotí odborné útvary MZe, odbor ŘO PRV zasílá monitorovací tabulky jako
součást výroční zprávy o implementaci PRV za rok n prostřednictvím informačního
systému SFC, k 30.6. roku n+1
A.o.26 Důsledně využívat prvky integrované ochrany rostlin jako komplexní
opatření proti šíření a negativním vlivům škodlivých organismů.
A.1
Zajištění potravinového zabezpečení při podstatném zlepšení dopadů
zemědělství na přírodní zdroje
Program biologické ochrany rostlin
DP 3a Biologická ochrana jako náhrady chemické

43

Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Ekonomické
MZe
MZe

Opatření

A.o.27 Zajištění komplexního monitoringu kvality zemědělské půdy.
A.1
Zajištění potravinového zabezpečení při podstatném zlepšení dopadů
zemědělství na přírodní zdroje
Systémy monitoringu půdy
Monitoring organické hmoty, SPÚ - monitoring půdního sucha, monitoring eroze
(spolupráce s VUMOP a MZE), ÚKZÚZ - agrochemické zkoušení půd, kvalitativní
ukazatele, kontaminace, MŽP - SEKM - systém evidence kontaminovaných míst,
ostatní dílčí monitoringy v gesci MZe
Informační, administrativní
MZe
MŽP, SPÚ, ÚKZÚZ, SZIF
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Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace

Státní rozpočet

Novelizace 3.a – probíhá

MZe vnitřně

Státní rozpočet
Do roku 2020
Webové aplikace, webové subportály, výroční zprávy, analýzy, hodnocení
Rozšíření plochy ochrany půdy v rámci podmínek DZES 5
Bez reportingu - volně přístupná data
A.o.28 Zefektivnění systému Monitoringu eroze.
A.1
Zajištění potravinového zabezpečení při podstatném zlepšení dopadů
zemědělství na přírodní zdroje
Monitoring eroze
Aktualizovaný Monitoring eroze zemědělské půdy je platný a účinný od 1. 1 2017.
Aktualizovaný Monitoring eroze zemědělské půdy je novým nástrojem
pro celorepublikový sběr dat o erozních událostech a hodnocení účinnosti
protierozních opatření definovaných v platných právních normách. Informace
z Monitoringu poskytují Ministerstvu zemědělství zpětnou vazbu o účinnosti
přijatých opatření. Výstupy slouží pro definici úprav opatření pro zmírnění
negativních účinků erozních událostí.
Webový portál http://me.vumop.cz
seznamuje s rozsahem vodní eroze v České republice a poskytuje relevantní
informace k monitorovaným erozním událostem
Informační, administrativní
SPÚ
MZe, VÚMOP
Státní rozpočet
Do roku 2020
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Webové aplikace, webové subportály, výroční zprávy, analýzy, hodnocení
Počet erozních událostí a rozšíření plochy ochrany půdy v rámci podmínek DZES 5
Bez reportingu - volně přístupná data
A.o.30 Další podpora modernizace podniků, inovací, zlepšování vztahu
zemědělství k životnímu prostředí a zpracování produkce v podnicích, podpora
investic na realizaci dlouhodobých záměrů vedoucích k restrukturalizaci, zvýšení
efektivnosti a dalšímu rozvoji zemědělských podniků, zejména prostředky
z programu Zemědělec PGRLF.
A.2 Zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti zemědělských podniků
Program Zemědělec
Podpora zemědělských podnikatelů formou dotace části úroků z úvěrů
poskytnutých komerčními subjekty na investice do strojního zařízení a technologií;
na výstavbu, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku či nákup plemenných
zvířat
Ekonomické
PGRLF
MZe
Státní rozpočet
Do roku 2020
Pokyny pro poskytování podpor
Celkový počet žádostí, objem poskytnuté podpory.
PGRLF reportuje MZe
Program Investiční úvěry
Investiční úvěry poskytované PGRLF s možností jednorázového snížení jistiny
v režimu de minimis.
Ekonomické
PGRLF
MZe
Státní rozpočet
Probíhá
Pokyny pro poskytování podpor
Celkový počet žádostí, výše poskytnutých úvěrů, objem poskytnuté podpory
PGRLF reportuje MZe
A.o.31 Podpora vzdělávání a poradenství prostřednictvím systému AKIS, včetně
využívání metod skupinového, individuálního či on-line poradenství na bázi
benchmarkingu a BAT (nejlepší dostupná technika) a poradenství k vývoji trhů.
A.2 Zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti zemědělských podniků
Zemědělský poradenský systém MZe podle platné koncepce poradenství
UZEI je pověřen MZe vykonáváním činností správce registru poradců
akreditovaných MZe. Zajišťuje zvyšování a prohlubování kvalifikace těchto Poradců.
ÚZEI, oddělení Poradenství a vzdělávání, pravidelně vzdělává poradce v rámci
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vzdělávacího programu podle Směrnice MZe, který je zaměřen na vzdělávací akce
prioritního charakteru, obsah vzdělávacího programu stanovuje odborný útvar MZe
odpovědný za poradenství, a to v návaznosti na potřeby cílových skupin, cíle
podpory pro rozvoj venkova na období 2014–2020, a na registrované vzdělávací
akce podle vlastního výběru poradce orientované do oblastí/podoblastí akreditace.
UZEI zajišťuje také výběr a vzdělávání brokerů - inovačních zprostředkovatelů pro
16.1.1.
Poradenské aktivity
MZe
Program Národních dotací, PRV 2014 – 2020
Dle platné koncepce poradenství
Dle platné koncepce poradenství
Dle platné koncepce poradenství
Národní rada poradenství a vzdělávání pro zemědělství a rozvoj venkova reportuje
MZe
A.o.32 Přizpůsobování zemědělského školství (rozsahu, struktury, náplně oborů)
potřebám zemědělské praxe.
A.2 Zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti zemědělských podniků
podpora Center odborné přípravy
Zkvalitnění teoretické i praktické přípravy v resortních oborech vzdělávání.
Investiční podpora SŠ a VOŠ ke zlepšení praktické výchovy žáků a studentů
prostřednictvím dotačního programu MZe Centra odborné přípravy. UZEI, odd.
1011 zajišťuje vzdělávání učitelů odborných zemědělských předmětů středních
odborných škol v rámci plnění Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství
na období 2015 až 2020
Ekonomické
MZe
Státní rozpočet
Každoročně do r. 2020
Hodnotící zpráva
Učební pomůcky investiční povahy
MZe vnitřně – každoroční hodnocení zkvalitnění výuky
A.o.33 Podpora mladým začínajícím zemědělcům přímými platbami,
odůvodněnými podporami a preferencemi v investičních opatřeních a zvyšováním
„kreditu“ zemědělského povolání.
A.2 Zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti zemědělských podniků
Platba pro mladé zemědělce
Podpora zemědělců mladších 40ti let, na maximální výměru ve výši 90 ha po dobu
nejvýše pěti let
Ekonomické
MZe
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SZIF
EZZF
Do roku 2020
Hlava III nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném
znění, § 33 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Počet podpořených podniků mladých zemědělců v rámci I. pilíře SZP
Poskytování dotací v rámci operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců,
poskytování dotací v rámci operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností,
6.4.2 Podpora agroturistiky
Cílem operace je podpořit zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců
(v živočišné a rostlinné výrobě) v zemědělských podnicích prostřednictvím podpory
realizace podnikatelského plánu. Žadatel zahajuje činnost poprvé, pokud není déle
než 24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci evidován jako zemědělský podnikatel
Ekonomické
MZe
EZFRV + státní rozpočet
Období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
Pravidla pro poskytování dotací
Celkové veřejné výdaje (EUR); počet podpořených zemědělských podniků, celkové
investice (EUR)
Odbor ŘO PRV zasílá monitorovací tabulky
jako součást výroční zprávy
o implementaci PRV za rok n prostřednictvím informačního systému SFC, k 30. 6.
roku n+1
A.o.35
Podpora funkčních odbytových organizací a seskupení, zajišťujících
nejen nákup vstupů a/nebo odbyt výrobků, ale i komplexní servis včetně
poradenství, resp. podpora „krátkých řetězců“.
A.2 Zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti zemědělských podniků
Vnitrostátní strategie ČR pro udržitelné operační programy organizací producentů
v sektoru ovoce a zeleniny
Podpora vyplývající z nařízení EPR č. 1308/2013 a NK č. 543/2011 pro organizace
producentů v sektoru ovoce a zeleniny
Ekonomické
MZe
SZIF
EU
Každoročně, příjem žádostí do 15. 9. předcházejícího roku
NV č. 318/2008 Sb., výroční zpráva za každý rok, hodnocení za období
Počet organizací producentů, objem poskytnutých dotací, objem obchodované
produkce
SZIF reportuje MZe
Vnitrostátní strategie ČR v oblasti podpory vzniku a fungování odbytových
organizací a seskupení pro ŽV komodity; Pokyny EU ke státní podpoře v odvětvích
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zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014
až 2020, části II, kapitoly 1.1.9 Podpora na účast producentů zemědělských
produktů v režimech jakosti.
Podpora v souladu s nařízením EPR 1308/2013; Zásady, kterými se stanovují
podmínky pro poskytování dotací pro daný kalendářní rok na základě § 1, § 2 a §
2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Dotační program 19. Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských
produktů v režimech jakosti Q CZ
Ekonomické
MZe
Státní rozpočet
Průběžně

Poskytování dotací v rámci PRV operace 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce
mezi účastníky KDŘ a místních trhů
Operace 16.4.1 zahrnuje podporu spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede
k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů.
Podporován bude vznik a koordinace spolupracujících subjektů, tj. spolupráce
na tvorbě studií a podnikatelského plánu. Podpora je také určena pro společné
investice na realizaci projektu a společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu
Ekonomické
MZe
EZFRV + státní rozpočet
období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
Pravidla pro poskytování dotací
Celkové veřejné výdaje (EUR); Počet podpořených kooperačních činností (počet),
počet zemědělských podniků zapojených do spolupráce v KDŘ
Odbor ŘO PRV zasílá monitorovací tabulky jako součást výroční zprávy
o implementaci PRV za rok n prostřednictvím informačního systému SFC, k 30. 6.
roku n+1

A.o.38
Podpora vstupu kapitálu do koncentrovaného odvětví produkce
monogastrů.
A.2 Zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti zemědělských podniků
program Zajištění úvěrů
Ručení za investiční úvěry u bank. S možností podpory v režimu de minimis
na uhrazení ceny stanovené za poskytnutí ručení
Ekonomické
PGRLF
MZe
Státní rozpočet
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Realizace
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Probíhá
Pokyny pro poskytování podpor
Celkový počet žádostí, objem zajištěných úvěrů
PGRLF reportuje MZe
Program Investiční úvěry
Investiční úvěry poskytované PGRLF s možností jednorázového snížení jistiny
v režimu de minimis
Ekonomické
PGRLF
MZe
Státní rozpočet
Probíhá
Pokyny pro poskytování podpor
Celkový počet žádostí, výše poskytnutých úvěrů, objem poskytnuté podpory
PGRLF reportuje MZe
A.o.40
Podpora investic do zpracování zemědělské produkce přímo v podnicích.
A.2 Zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti zemědělských podniků
program Zpracovatel
Podpora podnikatelů v oblasti zpracování zemědělských produktů formou dotace
části úroků z úvěru poskytnutého bankou. Podpora je poskytována v režimu
de minimis
Ekonomické
PGRLF
MZe
Státní rozpočet
Do roku 2020
Pokyny pro poskytování podpor
Celkový počet žádostí, objem poskytnuté podpory.
PGRLF reportuje MZe
program Investiční úvěry
Investiční úvěry poskytované PGRLF s možností jednorázového snížení jistiny
v režimu de minimis
Ekonomické
PGRLF
MZe
Státní rozpočet
Probíhá
Pokyny pro poskytování podpor
Celkový počet žádostí, výše poskytnutých úvěrů, objem poskytnuté podpory
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PGRLF reportuje MZe
Poskytování dotací v rámci PRV operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
a 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Operace 4.1.1 představuje obecnou podporu investic v zemědělském podniku,
přičemž preferováno při výběru projektů je zda zemědělec zpracovává vlastní
produkci či zemědělské produkty. Operace 4.2.1 představuje obecně podporu
zpracování zemědělské produkce v zemědělských i potravinářských podnicích
Ekonomické
MZe
EZFRV + státní rozpočet
období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
Pravidla pro poskytování dotací
Celkové veřejné výdaje (EUR); celkové investice (EUR); Počet podpořených
operací (počet)
Odbor ŘO PRV zasílá monitorovací tabulky jako součást výroční zprávy
o implementaci PRV za rok n prostřednictvím informačního systému SFC, k 30. 6.
roku n+1
A.o.43
Uplatnění účinné degresivity plateb LFA podle velikosti podniků,
při zohlednění jejich poskytování na veškerou příslušnou z. p. podniků.
A.3 Zajištění vyváženého ekonomického rozvoje a životaschopnosti zemědělských
podniků
Implementace opatření LFA - PRV 2014 – 2020
Zohlednění výhody z rozsahu
Ekonomické, administrativní
MZe
EZFRV + státní rozpočet
Období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
NV
Redistribuované finanční prostředky
Odbor ŘO PRV zasílá monitorovací tabulky jako součást výroční zprávy
o implementaci PRV za rok n prostřednictvím informačního systému SFC, k 30. 6.
roku n+1
A.o.44
Podpora účinnosti odbytových organizací a seskupení, resp. „krátkých
řetězců“.
A.3 Zajištění vyváženého ekonomického rozvoje a životaschopnosti zemědělských
podniků
Vnitrostátní strategie ČR pro udržitelné operační programy organizací producentů
v sektoru ovoce a zeleniny
Podpora vyplývající z nařízení EPR č. 1308/2013 a NK č. 543/2011 pro organizace
producentů v sektoru ovoce a zeleniny
Ekonomické
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MZe
SZIF
EU
Každoročně, příjem žádostí do 15.9. předcházejícího roku
NV č. 318/2008 Sb., výroční zpráva za každý rok, hodnocení za období
Počet organizací producentů, objem poskytnutých dotací, objem obchodované
produkce
SZIF reportuje MZe
poskytování dotací v rámci PRV operace 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce
mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
Operace 16.4.1 zahrnuje podporu spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede
k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů.
Podporován bude vznik a koordinace spolupracujících subjektů, tj. spolupráce
na tvorbě studií a podnikatelského plánu. Podpora je také určena pro společné
investice na realizaci projektu a společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu
Ekonomické
MZe
EZFRV + státní rozpočet
Období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
Pravidla pro poskytování dotací
Celkové veřejné výdaje (EUR); Počet podpořených kooperačních činností (počet),
počet zemědělských podniků zapojených do spolupráce v KDŘ
Odbor ŘO PRV zasílá monitorovací tabulky jako součást výroční zprávy
o implementaci PRV za rok n prostřednictvím informačního systému SFC, k 30. 6.
roku n+1
A.o.46
Využívání přímých plateb jako základního nástroje ke zmírňování dopadů
zejména produkčních a cenových rizik a využívání PGRLF jako národního nástroje
pro efektivní modernizaci a ekonomickou stabilizaci zemědělských podniků.
A.3 Zajištění vyváženého ekonomického rozvoje a životaschopnosti zemědělských
podniků
Program Finanční podpora pojištění
Částečná kompenzace pojistného, vynaloženého na zemědělské pojištění
tj. pojištění plodin nebo hospodářských zvířat proti běžně pojistitelným rizikům
Ekonomické
PGRLF
MZe
Státní rozpočet
Do roku 2020
Zásady pro poskytování podpor
Celkový počet žádostí, objem poskytnuté podpory.
PGRLF reportuje MZe
Program Zemědělec
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Podpora zemědělských podnikatelů formou dotace části úroků z úvěrů
poskytnutých komerčními subjekty na investice do strojního zařízení a technologií;
na výstavbu, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku či nákup plemenných
zvířat
Ekonomické
PGRLF
MZe
Státní rozpočet
Do roku 2020
Pokyny pro poskytování podpor
Celkový počet žádostí, objem poskytnuté podpory.
PGRLF reportuje MZe
Program Investiční úvěry
Investiční úvěry poskytované PGRLF s možností jednorázového snížení jistiny
v režimu de minimis
Ekonomické
PGRLF
MZe
Státní rozpočet
Probíhá
Pokyny pro poskytování podpor
Celkový počet žádostí, výše poskytnutých úvěrů, objem poskytnuté podpory
PGRLF reportuje MZe
A.o.48
Podpora diverzifikace činností zemědělských podniků.
A.3 Zajištění vyváženého ekonomického rozvoje a životaschopnosti zemědělských
podniků
Program Zpracovatel
Podpora podnikatelů v oblasti zpracování zemědělských produktů formou dotace
části úroků z úvěru poskytnutého bankou. Podpora je poskytována v režimu
de minimis
Ekonomické
PGRLF
MZe
Státní rozpočet
Do roku 2020
Pokyny pro poskytování podpor
Celkový počet žádostí, výše poskytnutých úvěrů, objem poskytnuté podpory
PGRLF reportuje MZe
Program Zajištění úvěrů
Ručení za investiční úvěry u bank. S možností podpory v režimu de minimis
na uhrazení ceny stanovené za poskytnutí ručení.
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Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor

Ekonomické
PGRLF
MZe
Státní rozpočet
Probíhá
Pokyny pro poskytování podpor
Celkový počet žádostí, objem zajištěných úvěrů
PGRLF reportuje MZe
Program Investiční úvěry
Investiční úvěry poskytované PGRLF s možností jednorázového snížení jistiny
v režimu de minimis.
Ekonomické
PGRLF
MZe
Státní rozpočet
Probíhá
Pokyny pro poskytování podpor
Celkový počet žádostí, výše poskytnutých úvěrů, objem poskytnuté podpory
PGRLF reportuje MZe
Program Provozní úvěry
Provozní úvěry poskytované PGRLF s možností jednorázového snížení jistiny
v režimu de minimis
Ekonomické
PGRLF
MZe
Státní rozpočet
Probíhá
Pokyny pro poskytování podpor
Celkový počet žádostí, výše poskytnutých úvěrů, objem poskytnuté podpory
PGRLF reportuje MZe
Dotační podprogramy 9.A.b.1-3 dotačního programu 9.A. Speciální poradenství
Programy podpory publikací doporučovaných odrůd a souvisejících informací,
pořádání seminářů a školení pro pěstitelskou veřejnost a výstav pěstovaných rostlin
Ekonomické
MZe
Státní rozpočet
každoročně, příjem žádosti do 30/06
Hodnotící zpráva MZe
objem poskytnuté podpory, počet podpořených akcí/publikací
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aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace

MZe vnitřně
Poskytování dotací v rámci PRV operace 6.4.1 Investice do nezemědělských
činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky, 6.4.3 Podpora využívání OZE
Operace 6.4.1, 6.4.2 a 6.4.3 představuje obecnou podporu diverzifikace činností
v zemědělském podniku
Ekonomické
MZe
EZFRV + státní rozpočet
období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
Pravidla pro poskytování dotací
Celkové veřejné výdaje (EUR); celkové investice (EUR); Počet podpořených
operací (počet)
Odbor ŘO PRV zasílá monitorovací tabulky jako součást výroční zprávy
o implementaci PRV za rok n prostřednictvím informačního systému SFC, k 30. 6.
roku n+1
A.o.49
Podpora preventivních protipovodňových, resp. vodozádržných opatření
v rámci PRV a případně i jiných programů.
A.3 Zajištění vyváženého ekonomického rozvoje a životaschopnosti zemědělských
podniků
Poskytování dotací v rámci PRV operace 4.3.1 Pozemkové úpravy
Operace
Pozemkové
úpravy
zahrnuje
podporu
vodohospodářských
a Protipovodňových opatření (způsobilý výdaj)
Ekonomické
MZe
EZFRV + státní rozpočet
období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
Pravidla pro poskytování dotací
Není samostatný indikátor, lze vyčíslit celkové veřejné výdaje na konkrétní
způsobilý výdaj
Reporting MZe vnitřně - pouze ad hoc
A.o.50
Podpora krytí vybraných zemědělských rizik.
A.3 Zajištění vyváženého ekonomického rozvoje a životaschopnosti zemědělských
podniků
Program Finanční podpora pojištění
Částečná kompenzace pojistného, vynaloženého na zemědělské pojištění
tj. pojištění plodin nebo hospodářských zvířat proti běžně pojistitelným rizikům.
Ekonomické
PGRLF
MZe
Státní rozpočet
Probíhá

54

Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl

Aktivita

Popis aktivity

Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita

Popis aktivity

Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument

Zásady pro poskytování podpor
Celkový počet žádostí, objem poskytnuté podpory
PGRLF reportuje MZe
A.o.51a
Částečná eliminace dopadů katastrofických událostí s podmínkou
realizace preventivních opatření podniků.
A.3 Zajištění vyváženého ekonomického rozvoje a životaschopnosti zemědělských
podniků
Poskytování náhrady nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnou
nákazou z prostředků státního rozpočtu podle § 67 zákona č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
Chovateli se poskytuje náhrada nákladů a ztrát, které mu vznikly v důsledku
provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání a ochraně
před šířením některé z nebezpečných nákaz zvířat za podmínky, že splnil povinnost
uvědomit krajskou veterinární správu o podezření z výskytu nebezpečné nákazy,
jinou závažnou povinnost uloženou mu veterinárním zákonem k předcházení
vzniku, zamezení šíření a zdolávání nebezpečných nákaz, anebo nařízená
ochranná a zdolávací opatření.
Ekonomické
MZe
Státní rozpočet
Každoročně
Hodnotící zpráva MZe
Suma poskytnutých finančních prostředků a počet vyřízených žádostí
MZe vnitřně
A.o.51b Částečná eliminace dopadů katastrofických událostí s podmínkou účasti
podniků ve fondu těžko pojistitelných rizik.
A.3 Zajištění vyváženého ekonomického rozvoje a životaschopnosti zemědělských
podniků
Program Finanční podpora pojištění produkce lesních školek
V případě zřízení Fondu těžko pojistitelných rizik (FTPR) předpokládáme, že bude
předložen návrh na změnu současných pravidel, a to provázanost poskytnutí
podpory s účastí ve FTPR. Částečná kompenzace pojistného, vynaloženého
na zemědělské pojištění tj. pojištění plodin nebo hospodářských zvířat proti běžně
pojistitelným rizikům.
Ekonomické
PGRLF
MZe
Státní rozpočet
Po zřízení Fondu těžko pojistitelných rizik
Zásady pro poskytování podpor
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Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita

Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření

Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní

Celkový počet žádostí, objem poskytnuté podpory.
PGRLF reportuje MZe
Program Finanční podpora pojištění produkce školek s produkcí sadebního
materiálu lesních dřevin
V případě zřízení Fondu těžko pojistitelných rizik (FTPR) předpokládáme, že bude
předložen návrh na změnu současných pravidel, a to provázanost poskytnutí
podpory s účastí ve FTPR. Částečná kompenzace pojistného, vynaloženého
na pojištění sadebního materiálnu lesních dřevin. Podpora v režimu de minimis.
Ekonomické
PGRLF
MZe
Státní rozpočet
Po zřízení Fondu těžko pojistitelných rizik
Zásady pro poskytování podpor
Celkový počet žádostí, objem poskytnuté podpory.
PGRLF reportuje MZe
A.o.52
Maximální diferenciace přímých plateb (v rámci dohodnutých pravidel
SZP) ve prospěch plateb spojených s produkcí vybraných (citlivých) komodit. Jde
zejména o zaměření podpory přežvýkavců a dočasně i cukrovky a dalších komodit
definovaných pravidly EU.
A.3 Zajištění vyváženého ekonomického rozvoje a životaschopnosti zemědělských
podniků
Podpora na produkci brambor určených pro výrobu škrobu
Poskytování finančních prostředků na hektar orné půdy, na které jsou pěstovány
škrobové brambory, použití uznané sadby v množství nejméně 2 t sadby/ha,
dodávka škrobu výrobci bramborového škrobu v množství nejméně 6 t škrobu/ha.
Ekonomické
MZe
SZIF
EZZF
Do roku 2020
Hlava IV nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném
znění, §20, nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Finanční alokace (cílová hodnota: stejná výše)
Podpora na produkci chmele
Poskytování finančních prostředků na hektar plochy chmelnic
Ekonomické
MZe
SZIF
EZZF
Do roku 2020
Hlava IV nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném
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dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita

Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

znění, §21, nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Finanční alokace (cílová hodnota: stejná výše)
Podpora na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností a vysokou
pracností
Poskytování finančních prostředků plodící ovocné sady vysázené v kalendářním
roce 1995 a později, minimální počet životaschopných jedinců ovocného druhu
na hektar, doložení objemu vlastní sklizené produkce.
Ekonomické
MZe
SZIF
EZZF
Do roku 2020
Hlava IV nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném
znění, §22, 23 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Finanční alokace (cílová hodnota: stejná výše)
Podpora na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností a vysokou
pracností
Poskytování finančních prostředků na zeleninové druhy, doložení nákupu osiv nebo
sadby dle jednotlivých druhů, množství zakoupeného osiva/sadby musí odpovídat
potřebnému minimálnímu výsevku/výsadbě potřebné k osetí/osázení plochy
zeleniny, na kterou je podána žádost.
Ekonomické
MZe
SZIF
EZZF
Do roku 2020
Hlava IV nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném
znění, §25, §26 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Finanční alokace (cílová hodnota: stejná výše)
Podpora na produkci konzumních brambor
Poskytování finančních prostředků na hektar orné půdy, na které jsou pěstovány
konzumní brambory, použití uznané sadby v množství nejméně 2 t sadby/ha.
Ekonomické
MZe
SZIF
EZZF
Do roku 2020
Hlava IV nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném
znění, § 24, nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Finanční alokace (cílová hodnota: stejná výše)
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Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor

Podpora na produkci cukrové řepy
Poskytování finančních prostředků na hektar orné půdy, na které je pěstována
cukrová řepa, minimální výsev 0,8 VJ, smlouva na dodávku cukrové řepy
ke zpracování na cukr nebo kvasný líh.
Ekonomické
MZe
SZIF
EZZF
Do roku 2020
Hlava IV nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném
znění, § 27, nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Finanční alokace (cílová hodnota: stejná výše)
Podpora na produkci bílkovinných plodin
Poskytování finančních prostředků na hektar orné půdy, na které jsou pěstovány
bílkovinné plodiny vyjmenované v nařízení vlády č. 50/2015 Sb., podmínka
poskytnutí podpory je chov přežvýkavců v minimální intenzitě 3 VDJ/ha.
Ekonomické
MZe
SZIF
EZZF
Do roku 2020
Hlava IV nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném
znění, § 28, nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Finanční alokace (cílová hodnota: stejná výše)
Podpora na chov telete masného typu
Poskytování finančních prostředků na množství VDJ masných telat, narozených
od 1. 4. předcházejícího roku do 31. 3. roku podání žádosti; otcem telete musí být
býk masného plemene, matkou musí být kráva chovaná v systému bez tržní
produkce mléka.
Ekonomické
MZe
SZIF
EZZF
Do roku 2020
Hlava IV nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném
znění, § 29, nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Finanční alokace (cílová hodnota: stejná výše)
Podpora na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka
Poskytování finančních prostředků na množství VDJ dojnic, chovaných k 31. 3.
příslušného kalendářního roku v systému s tržní produkcí mléka.
Ekonomické
MZe
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Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita

SZIF
EZZF
Do roku 2020
Hlava IV nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném
znění, § 30, nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Finanční alokace (cílová hodnota: stejná výše)
Podpora na chov bahnice nebo na chov kozy
Poskytování finančních prostředků na množství VDJ ovcí a koz, pasených
na travních porostech a TTP v období od 15. 5. do 11. 9. příslušného kalendářního
roku, přičemž ovce či koza musí být starší jednoho roku.
Ekonomické
MZe
SZIF
EZZF
Do roku 2020
Hlava IV nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném
znění, § 31, nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Finanční alokace (cílová hodnota: stejná výše)

A.o.53
Podpora realizace projektů s plněním daňové povinnosti v místě
podnikání.
A.3 Zajištění vyváženého ekonomického rozvoje a životaschopnosti zemědělských
podniků
poskytování dotací v rámci operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců,
6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky
operace 6.1.1, 6.4.1 a 6.4.2 zahrnuje formou preferenčního kritéria zvýšenou
podporu projektům, kde adresa trvalého pobytu/sídla žadatele a místo realizace
projektu se nacházejí ve stejném nebo sousedícím katastrálním území.
Ekonomické
MZe
EZZF
Období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
Pravidla pro poskytování dotací
Není samostatný indikátor, lze vyčíslit celkové veřejné výdaje na projekty
s uplatněným daným kritériem
Reporting MZe vnitřně - pouze ad hoc
A.o.54 Podpora investic do zpracování zemědělské produkce přímo v podnicích.
A.3 Zajištění vyváženého ekonomického rozvoje a životaschopnosti zemědělských
podniků
Poskytování dotací v rámci PRV operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
a 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
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Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření

Operace 4.1.1 představuje obecnou podporu investic v zemědělském podniku,
přičemž preferováno při výběru projektů je zda zemědělec zpracovává vlastní
produkci či zemědělské produkty. Operace 4.2.1 představuje obecně podporu
zpracování zemědělské produkce v zemědělských i potravinářských podnicích.
Ekonomické
MZe
EZFRV + státní rozpočet
Období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
Pravidla pro poskytování dotací
Celkové veřejné výdaje (EUR); celkové investice (EUR); Počet podpořených
operací (počet)
Odbor ŘO PRV zasílá monitorovací tabulky jako součást výroční zprávy
o implementaci PRV za rok n prostřednictvím informačního systému SFC, k 30. 6.
roku n+1
Program Investiční úvěry
Investiční úvěry poskytované PGRLF s možností jednorázového snížení jistiny
v režimu de minimis.
Ekonomické
PGRLF
MZe
Státní rozpočet
Probíhá
Pokyny pro poskytování podpor
Celkový počet žádostí, výše poskytnutých úvěrů, objem poskytnuté podpory
PGRLF reportuje MZe
program Zpracovatel
Podpora podnikatelů v oblasti zpracování zemědělských produktů formou dotace
části úroků z úvěru poskytnutého bankou. Podpora je poskytována v režimu
de minimis.
Ekonomické
PGRLF
MZe
Státní rozpočet
Do roku 2020
Pokyny pro poskytování podpor
Celkový počet žádostí, objem poskytnuté podpory
PGRLF reportuje MZe
A.o.57
Nastavení podmínek poskytování investičních i provozních podpor BPS
pro produkci elektřiny a využití tepla, zejména pokud jde o cíleně pěstovanou
zemědělskou biomasu a odpady (využití kejdy apod.) s ohledem na efektivitu jejich
využívání a potravinové zabezpečení.
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A.4 Rozvoj využití zemědělské biomasy jako obnovitelného zdroje energie
Poskytování dotací v rámci operace 6.4.3 Investice na podporu energie
z obnovitelných zdrojů
Pravidla pro poskytování dotací - Operace 6.4.3 Investice na podporu energie z
obnovitelných zdrojů byla vyhlášena ve 4. kole příjmu žádostí (4. – 24. dubna
2017). Pravidla pro tuto operaci byla schválena a zveřejněna již 2 měsíce před
spuštěním výše uvedeného kola příjmu žádostí.
Ekonomické
MZe
MPO
EZFRV + státní rozpočet
Období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
Pravidla pro poskytování dotací
Konkrétní indikátor na danou podmínku není nastaven, lze sledovat jako celek
pro projekty BPS - Celkové veřejné výdaje (EUR); celkové investice (EUR); počet
podpořených operací (počet)
Pro obecné indikátory - odbor ŘO PRV zasílá monitorovací tabulky jako součást
výroční zprávy o implementaci PRV za rok n prostřednictvím informačního systému
SFC, k 30. 6. roku n+1
A.o.59
Posílení podpory produkce, zpracování a spotřeby OZE i v integrovaných
projektech na lokální/regionální úrovni včetně
lokálního/regionálního využití
biomasy na výrobu pelet a briket.
A.4 Rozvoj využití zemědělské biomasy jako obnovitelného zdroje energie
Poskytování dotací v rámci operace 6.4.3 Investice na podporu energie
z obnovitelných zdrojů
Pravidla pro poskytování dotací 6.4.3 a 16.6.1 obecně zahrnují podporu využívání
OZE.
Ekonomické
MZe
EZFRV + státní rozpočet
Období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
Pravidla pro poskytování dotací
Celkové veřejné výdaje (EUR); celkové investice (EUR); Počet podpořených
operací (počet)
Odbor ŘO PRV zasílá monitorovací tabulky jako součást výroční zprávy
o implementaci PRV za rok n prostřednictvím informačního systému SFC, k 30. 6.
roku n+1
A.o.60 Přiměřená podpora chovu prasat s vazbou na využití kejdy v BPS.
A.4 Rozvoj využití zemědělské biomasy jako obnovitelného zdroje energie
Poskytování dotací v rámci operace 6.4.3 Investice na podporu energie
z obnovitelných zdrojů
Pravidla pro poskytování dotací - Operace 6.4.3 Investice na podporu energie z
obnovitelných zdrojů byla vyhlášena ve 4. kole příjmu žádostí (4. – 24. dubna
2017). Pravidla pro tuto operaci byla schválena a zveřejněna již 2 měsíce před
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spuštěním výše uvedeného kola příjmu žádostí.
Ekonomické
MZe
MPO
EZFRV + státní rozpočet
Období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
Pravidla pro poskytování dotací
Konkrétní indikátor na danou podmínku není nastaven, lze sledovat jako celek pro
projekty BPS - Celkové veřejné výdaje (EUR); celkové investice (EUR); počet
podpořených operací (počet)
Pro obecné indikátory - odbor ŘO PRV zasílá monitorovací tabulky jako součást
výroční zprávy o implementaci PRV za rok n prostřednictvím informačního systému
SFC, k 30. 6. roku n+1
A.o.61 Podpora výrobkových inovací – vývoje a využití biopaliv druhé generace.
A.4 Rozvoj využití zemědělské biomasy jako obnovitelného zdroje energie
Víceletý program podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě
Pokud budou biopaliva po roce 2020 dostupná a pokud budou nastavena po roce
2020 pravidla EU pro státní podpory tak, že bude možno tyto produkty na trhu
zvýhodnit, bude zřejmě MZe zpracovávat další program podpory pro uplatnění
udržitelných biopaliv v dopravě. To je dokument na úrovni specifické strategie,
věcnou úpravu má jinak v gesci MPO a MŽP a finanční nástroje podpory jsou
v gesci MF.
Organizační, ekonomické
MPO
MZe, MŽP, MF
Státní rozpočet
2020
Víceletá strategie pro biopaliva v dopravě
Množství uplatněných biopaliv druhé generace na daňovém území ČR

A.o.63
Trvalé zajištění dostatečných preferencí v důchodových i investičních
podporách mikro, malým a středním podnikům.
A.5 Zlepšení vztahů zemědělství k venkovu
Program Podpora nákupu půdy
Podpora nákupu nestátní zemědělské půdy formou dotace části úroků z úvěru
poskytnutého bankou. Podpora v režimu de minimis. Program je určen pro malé
a střední podniky.
Ekonomické
PGRLF
MZe
Státní rozpočet
Probíhá
Pokyny pro poskytování podpor
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Celkový počet žádostí, objem poskytnuté podpory.
PGRLF reportuje MZe
Poskytování dotací v rámci PRV - operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů, 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, 6.4.1
Investice do nezemědělských činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky, 6.4.3 Podpora
využívání OZE, 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
Pravidla pro poskytování dotací v rámci PRV operace 6.4.1 Investice
do nezemědělských činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky, 6.4.3 Podpora využívání
OZE - zahrnují preferenční kritéria pro velikostní kategorie podniků - nejvyšší
preference pro mikropodniky. Operace 4.2.1 je určena pouze malým a středním
podnikům, operace 6.1.1 a 8.6.2 je určena pouze mikro a malým podnikům.
Ekonomické
MZe
EZFRV + státní rozpočet
Období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
Pokyny pro poskytování podpor
Pro operace 6.4.1, 6.4.2 a 6.4.3 není samostatný indikátor, lze vyčíslit celkové
veřejné výdaje na projekty s uplatněným daným kritériem, resp. Celkové veřejné
výdaje na operaci. U 4.2.1, 6.1.1 a 8.6.2 lze vykazovat indikátor počty podpořených
podniků + celkové veřejné výdaje
Odbor ŘO PRV zasílá monitorovací tabulky jako součást výroční zprávy
o implementaci PRV za rok n prostřednictvím informačního systému SFC, k 30. 6.
roku n+1 + reporting ad hoc pro podopatření 6.4
A.o.64
Podpora investic do diverzifikace zemědělských činností, zejména ve
sféře partnerství s municipalitami (odpadové hospodářství, komunální služby,
lokální energie atd.).
A.5 Zlepšení vztahů zemědělství k venkovu
Poskytování dotací v rámci operací PRV - 6.4.1 Investice do nezemědělských
činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky, 6.4.3 Podpora využívání OZE, operace 19.2.1
Podpora provádění operací v rámci místní rozvojové strategie, resp. 16.1.1
Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu
energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech - v případě neinvestičních
výdajů
Pravidla pro poskytování dotací PRV 6.4.1, 6.4.2 a 6.4.3 Podpora využívání OZE
jsou obecně cílena na diverzifikace, operace 19.2.1 Podpora provádění operací
v rámci místní rozvojové strategie a podporuje obecně projekty realizované v rámci
místní rozvojové strategie, operace 16.6.1 je cílena na neinvestiční výdaje v dané
oblasti.
Ekonomické
MZe
EZFRV + státní rozpočet
Období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
Pravidla pro poskytování dotací
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Celkové veřejné výdaje (EUR); celkové investice (EUR); Počet podpořených
operací (počet)
Odbor ŘO PRV zasílá monitorovací tabulky jako součást výroční zprávy
o implementaci PRV za rok n prostřednictvím informačního systému SFC, k 30. 6.
roku n+1
A.o.65
Podpora realizace projektů s plněním daňové povinnosti v místě
podnikání.
A.5 Zlepšení vztahů zemědělství k venkovu
Poskytování dotací v rámci operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců,
poskytování dotací v rámci operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností,
6.4.2 Podpora agroturistiky
Operace 6.1.1, 6.4.1 a 6.4.2 zahrnuje formou preferenčního kritéria zvýšenou
podporu projektům kde adresa trvalého pobytu/sídla žadatele a místo realizace
projektu se nacházejí ve stejném nebo sousedícím katastrálním území.
Ekonomické
MZe
EZFRV + státní rozpočet
Období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
Pravidla pro poskytování dotací
Není samostatný indikátor, lze vyčíslit celkové veřejné výdaje na projekty
s uplatněným daným kritériem
Reporting MZe vnitřně - pouze ad hoc
A.o.67 Podpora tzv. sociálního zemědělství pro uplatnění handicapovaných osob.
A.5 Zlepšení vztahů zemědělství k venkovu
Poskytování dotací v rámci PRV operace 4.1.1 Investice do zemědělských
podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, 6.4.1 Investice
do nezemědělských činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky
Operace 4.1.1, 4.2.1, 6.4.1, 6.4.2 zahrnuje formou preferenčního kritéria zvýšenou
podporu žadatelů, kteří zaměstnávají minimálně jednoho zdravotně či sociálně
znevýhodněného zaměstnance.
Ekonomické
MZe
EZFRV + státní rozpočet
Období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
Pravidla pro poskytování dotací
Není samostatný indikátor, lze vyčíslit celkové veřejné výdaje na projekty
s uplatněným daným kritériem
Reporting MZe vnitřně - pouze ad hoc
Program Sociální zemědělství
Investiční a provozní úvěry poskytované PGRLF za účelem zajištění a rozvoje
zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením v zemědělství. Možnost
jednorázového snížení jistiny v režimu de minimis.
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A.o.68 Podpora MAS a přístupu LEADER (komunitně vedený místní rozvoj).
A.5 Zlepšení vztahů zemědělství k venkovu
Poskytování dotací v rámci PRV operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci
strategie komunitně vedeného místního rozvoje a 19.3.1 Příprava a provádění
činností spolupráce místních akčních skupin
Operace 19.2.1 a 19.3.1 podporují MAS a přístup LEADER.
Ekonomické
MZe
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Státní rozpočet
Probíhá
Pokyny pro poskytování podpor
Celkový počet žádostí, výše poskytnutých úvěrů, objem poskytnuté podpory
PGRLF reportuje MZe

EZFRV + státní rozpočet
Období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
Pravidla pro poskytování dotací
Počet vybraných MAS, populace na území pokrytém MAS, Celkové veřejné výdaje
(EUR); Počet podpořených operací (počet),
Odbor ŘO PRV zasílá monitorovací tabulky jako součást výroční zprávy
o implementaci PRV za rok n prostřednictvím informačního systému SFC, k 30. 6.
roku n+1
A.o.69
Preference investičních podpor pro renovace zemědělských brownfields,
pro zvelebení zemědělských usedlostí v intravilánu obcí a diverzifikace
(agroturistika ve spojení s ŽV).
A.5 Zlepšení vztahů zemědělství k venkovu
Poskytování dotací v rámci PRV 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 6.1.1
Zahájení činnosti mladých zemědělců, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností,
6.4.2 Podpora agroturistiky, 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných
zdrojů, 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven, 16.1.1 Podpora
operačních skupin a projektů EIP , 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů
a technologií v zemědělské prvovýrobě
V rámci následujících operací PRV 4.1.1, 6.1.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 8.6.2, 16.1.1,
16.2.1 - budou pomocí preferenčních bodů zvýhodněny projekty, které při realizaci
nezabírají ZPF (tím se dá předpokládat využití stávajících staveb včetně
brownfields).
Ekonomické
MZe
EZFRV + státní rozpočet
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Období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
Pravidla pro poskytování dotací
Není samostatný indikátor, lze vyčíslit celkové veřejné výdaje na projekty
s uplatněným daným kritériem
Reporting MZe vnitřně - pouze ad hoc
A.o.70 Posílení vazeb mezi městem a venkovem prostřednictvím potravin (např.
mléko do škol), vzdělávací programy pro žáky městských škol, které je budou
seznamovat s přírodou a potravinami (návštěvy farem)
A.5 Zlepšení vztahů zemědělství k venkovu
Školní projekty (ovoce, zelenina a mléko do škol) – Vnitrostátní strategie pro školní
projekty na období 2017-2023
Podpora vyplývající z nařízení EPR č. 1308/2013, podpora zaměřená na zlepšení
stravovacích návyků dětí - podpora konzumace ovoce, zeleniny, mléka a mléčných
výrobků.
Ekonomické
MZe
SZIF
EU + státní rozpočet
Školní rok
Příslušné NV
Počet přihlášených dětí
SZIF reportuje MZe
A.o.72 Podpora realizace pozemkových úprav.
A.5 Zlepšení vztahů zemědělství k venkovu
Poskytování dotací v rámci PRV - operace 4.3.1 Pozemkové úpravy
Operace 4.3.1 je zaměřena na provádění pozemkových úprav, kdy dochází
k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků vlastníků půdy v daném
katastrálním území a podle potřeby také k reálnému vytyčení těchto pozemků
v terénu. Realizace plánů společných zařízení, což jsou opatření zajišťující
zpřístupnění pozemků, opatření k ochraně životního prostředí a zachování
krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní, protipovodňová
opatření pro ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření.
Ekonomické
MZe
EZFRV + státní rozpočet
Průběžně do roku 2020 (možný přesah až do 2023)
Pravidla pro poskytování dotací
Celkové veřejné výdaje (EUR); celkové investice (EUR); Počet podpořených
operací (počet), celkové délka cest zajišťujících zpřístupnění pozemků, Celková
výměra realizovaných plošných opatření (ekologických, vodohospodářských
a protierozních)
Odbor ŘO PRV zasílá monitorovací tabulky
jako součást výroční zprávy
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o implementaci PRV za rok n prostřednictvím informačního systému SFC, k 30. 6.
roku n+1

Opatření
Strategický cíl

Aktivita

Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl

Aktivita

Popis aktivity

Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování

A.o.74
Podpora inovačních projektů za podmínek vedoucích ke zlepšení vazeb
mezi výzkumem a transferem jeho výstupů do praxe; Implementace zemědělského
znalostního a informační systém (AKIS)
A.6 Rozvoj a využití poznatků vědecko-technologického vývoje ve prospěch reálné
konkurenceschopnosti
Poskytování dotací v rámci PRV - operací 16.1.1 Podpora operačních skupin a
projektů EIP, 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zem.
prvovýrobě a 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při
zpracování produktů a jejich uvádění na trh
Operace 16.1.1, 16.2.1 a 16.2.2 jsou zaměřené na rozvoj inovací v zemědělské
prvovýrobě a při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Jedná
se o projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy,
nebo technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití.
Ekonomické
MZe
EZFRV + státní rozpočet
Období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
Pravidla pro poskytování dotací
Celkové veřejné výdaje (EUR); celkové investice (EUR); Počet podpořených
operací (počet), Počet podpořených kooperačních činností
Odbor ŘO PRV zasílá monitorovací tabulky jako součást výroční zprávy
o implementaci PRV za rok n prostřednictvím informačního systému SFC, k 30. 6.
roku n+1
A.o.75
Podpora chovu plemenných zvířat (podpora vedení plemenných knih,
podpora výpočtu plemenných hodnot aj.).
A.6 Rozvoj a využití poznatků vědecko-technologického vývoje ve prospěch reálné
konkurenceschopnosti
Na základě zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 154/2000 Sb.“) a vyhlášek MZe ČR, kterými
se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb. a zákona č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, (veterinární zákon)
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.166/1999 Sb.“) zabezpečit
udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských
zvířat.
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro daný kalendářní
rok na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů.
Dotační program 2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu
vyjmenovaných hospodářských zvířat.
Ekonomické
MZe
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Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
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aktivity
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Strategický cíl
Aktivita

Popis aktivity

Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity

Každoročně
Hodnotící zpráva MZe
Počty zvířat jednotlivých druhů vyjmenovaných hospodářských zvířat zapojených
do kontroly užitkovosti, užitkovost u jednotlivých druhů hosp. zvířat, sledování
výkonnosti zvířat a údajů o generacích předků ke genetickému hodnocení
a k výběru geneticky nejcennějších zvířat a jejich využití v plemenitbě.
MZe vnitřně
Program Zemědělec
Podporou je dotace části úroků z úvěrů poskytnutých komerčními subjekty
zemědělským podnikatelům na investice do strojního zařízení a technologií,
na výstavbu, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku či nákup plemenných
zvířat.
Ekonomické
PGRLF
MZe
Státní rozpočet
Do roku 2020
Pokyny pro poskytování podpor
Celkový počet žádostí, objem poskytnuté podpory.
PGRLF reportuje MZe
A.o.76 Podpora ozdravování polních a speciálních plodin
A.6 Rozvoj a využití poznatků vědecko-technologického vývoje ve prospěch reálné
konkurenceschopnosti
Dotační program 3. h. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin - Podpora
prevence šíření virových a bakteriálních chorob chmele
Podpora moderního a úsporného závlahového systému šetrného k životnímu
prostředí, který výrazně redukuje celkovou spotřebu závlahové vody. Z tohoto
důvodu lze kapkovou závlahu budovat i v regionech s omezenými vodními zdroji.
Vybudování kapkové závlahy výrazně pozitivně ovlivní zdravotní stav a kondici
vysázeného rostlinného materiálu, ovlivní stabilitu, vyrovnanost a kvalitu produkce.
Důvodem podpory školek je dosažení výrazného zvýšení kvality a následně zvýšení
konkurenceschopnosti českých školkařských výpěstků.
Ekonomické
MZe
Státní rozpočet
Každoročně, příjem žádostí do 30. 9. každého roku
Hodnotící zpráva MZe
Počet ha vysázených chmelnic s použitím certifikované sadby, objem poskytnuté
podpory
MZe vnitřně
Dotační program 3.i. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin Nakoupené úředně uznané osivo lnu, konopí setého a pícnin
Podpora zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření
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a prevence proti šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob
a chorob přenosných osivem a sadbou - použití uznané a mořené osivo lnu
a uznané osivo konopí setého a použité uznané osivo vyjmenovaných pícnin
(zařazených do jednotlivých skupin) odrůd registrovaných na základě užitné
hodnoty v ČR a uvedených ve Společném katalogu odrůd EU pro osev produkčních
ploch (dle vyhlášky č. 369/2009 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby
pěstovaných rostlin do oběhu).
Ekonomické
MZe
Státní rozpočet
Každoročně, příjem žádostí do 30. 6. každého roku
Hodnotící zpráva MZe
Počet ha osevní plochy, objem poskytnuté podpory
MZe vnitřně
Dotační program 3.c. Podpora na testování množitelského materiálu s využitím
imunenzymatických metod a metod PCR
Podpora zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření
a prevence proti šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob
a chorob přenosných osivem a sadbou. Podpora tuzemského množení sadbového
materiálu důležitých zemědělských plodin.
Ekonomické
MZe
Státní rozpočet
Každoročně, příjem žádostí do 30. 6. každého roku
Hodnotící zpráva MZe
Počet ha osevní plochy, objem poskytnuté podpory
MZe vnitřně
Dotační program 3.e. Prevence proti šíření karanténních bakterióz bramboru
v uzavřených sadbových oblastech vymezených zákonem č. 2019/2003 Sb.,
o uvádění do oběhu osiva a sadby a změně některých zákonů (zákon o oběhu
osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
Podpora zdravotního stavu brambor v uzavřených sadbových oblastech
vymezených zákonem o osivu a sadbě.
Ekonomické
MZe
Státní rozpočet
Každoročně, příjem žádostí do 30. 6. každého roku
Hodnotící zpráva MZe
Objem poskytnuté podpory, počet žadatelů
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Reporting

MZe vnitřně

Opatření

A.o.77.a Podpora tuzemského šlechtění
A.6 Rozvoj a využití poznatků vědecko-technologického vývoje ve prospěch reálné
konkurenceschopnosti
Program podpory šlechtitelů v rámci ND. 3d-Podpora ozdravování polních
a speciálních plodin - podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí
k biotickým a abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou
Podpora moderního šlechtění do výše 70% prokázaných nákladů u obilovin včetně
kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, zelenin, léčivých aromatických
a kořeninových rostlin, chmele, révy a ovocných dřevin a ozdravování genotypů
révy, chmele a ovocných plodin.
Ekonomické
MZe

Strategický cíl
Aktivita

Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl

Aktivita

Státní rozpočet
Každoročně, příjem žádostí do 30. 6. každého roku
Hodnotící zpráva MZe
Genotyp
MZe vnitřně
A.o.77.b Podpora tuzemského šlechtění a ozdravování rozmnožovacího materiálu
A.6 Rozvoj a využití poznatků vědecko-technologického vývoje ve prospěch reálné
konkurenceschopnosti
Dotační program 3.b. Program podpory některých činností související s NAP
pro ozdravení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin, révy a chmele v ČR
od hospodářsky významných škodlivých organismů rostlin
Podpora ozdravování v prostorovém a technickém izolátu (do výše 90 – 100%
prokázaných nákladů).
Ekonomické
MZe
Státní rozpočet
Každoročně, příjem žádostí do 30. 9. každého roku
Hodnotící zpráva MZe
Ozdravení množitelského materiálu
MZe vnitřně
A.o.77.c Podpora tuzemského šlechtění informacemi o odrůdách
A.6 Rozvoj a využití poznatků vědecko-technologického vývoje ve prospěch reálné
konkurenceschopnosti
Dotační podprogram 9.A.b.4 dotačního programu 9.A. Speciální poradenství Podpora zajištění samostatných odrůdových zkoušek, registrovaných odrůd polních
plodin, za účelem zajistit získání a šíření informací o pěstitelských vlastnostech
registrovaných odrůd polních plodin, které jsou následně publikovány
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Podpora do výše 100% prokázaných nákladů na šíření vědeckých poznatků
a věcných informací na základě skutečných nákladů vynaložených příjemcem
v členění dle sazeb na jednotlivé druhy rostlin (polních plodin)
Ekonomické
MZe
Státní rozpočet
Každoročně, příjem žádostí do 31. 10. každého roku
Hodnotící zpráva MZe
Publikace o odrůdách
MZe vnitřně
A.o.79 Podpora technologických platforem.
A.6 Rozvoj a využití poznatků vědecko-technologického vývoje ve prospěch reálné
konkurenceschopnosti
Zajištění podpory České technologické platformy pro ekologické zemědělství
v rámci dotačních programů Národních dotací (dotační program 10.E.c.).
Zachování a zajištění kontinuity financování České technologické platformy
pro ekologické zemědělství v rámci Národních dotací.
Ekonomické, vědecká a publikační činnost
MZe
Státní rozpočet
Průběžně - příjem žádostí každý rok do 31. 3., následně předkládání vyúčtování
do 30.6 a 12.12.
Dotační program 10.E.c.
Výše poskytnuté dotace – v roční zprávě
MZe vnitřně
Zajištění podpory České technologické platformy pro zemědělství
v rámci
dotačních programů Národních dotací (dotační program 10.E.e.)
Zachování a zajištění kontinuity financování České technologické platformy
pro zemědělství v rámci Národních dotací, podpora činnosti řešitelů projektů.
Ekonomické, vědecká a publikační činnost
MZe
Státní rozpočet
Průběžně
Roční zpráva
Splnění cílů ČTP – v roční zprávě
MZe vnitřně
Zajištění podpory České technologické platformy rostlinných biotechnologií Rostliny
pro budoucnost (dotační program 10.E.d.)
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Zachování a zajištění kontinuity financování České technologické platformy
rostlinných biotechnologií Rostliny pro budoucnost v rámci Národních dotací,
podpora činnosti řešitelů projektů.
Ekonomické, vědecká a publikační činnost
MZe
Státní rozpočet
Průběžně
Roční zpráva
Splnění cílů ČTP – v roční zprávě
MZe vnitřně
Zajištění podpory České technologické platformy pro potraviny (dotační program
10.E.a.)
Podpora činnosti řešitelů projektů ČTP
Ekonomické, vědecká a publikační činnost
MZe
Státní rozpočet
Průběžně
Roční zpráva
Splnění cílů ČTP – v roční zprávě
MZe vnitřně
A.o.80 Udržování a trvalá inovace programu evidence sadů (Registr sadů).
A.6 Rozvoj a využití poznatků vědecko-technologického vývoje ve prospěch reálné
konkurenceschopnosti
Evidence sadů
Udržování a trvalá inovace, legislativní ukotvení evidence sadů v ČR, kterou
provádí ÚKZÚZ ve spolupráci s MZe.
Legislativní
MZe
ÚKZÚZ
Státní rozpočet
Průběžně
Zákon o zemědělství
Aktualizované předpisy
ÚKZÚZ reportuje MZe
Evidence chmelnic a certifikace chmele
Udržování a trvalá inovace evidence chmelnic a systému certifikace chmele (Registr
chmelnic)
Zákonná, evidenční
MZe
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ÚKZÚZ
Rozpočet MZe
Průběžně
Vyhláška k zákonu o ochraně chmele
Vyhodnocení na základě operativního používání

A.o.81
Udržování a aktualizace programu Registru vinic s ohledem na změny
vyplývající z evropské i národní právní úpravy a celkové změny filozofie rozvoje
vinic.
A.6 Rozvoj a využití poznatků vědecko-technologického vývoje ve prospěch reálné
konkurenceschopnosti
Udržování a aktualizace programu Registru vinic s ohledem na změny vyplývající
z evropské i národní právní úpravy a celkové změny filozofie rozvoje vinic.
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Oddělení registru vinic, je
zákonem č. 321/2004 Sb. ze dne 29. 4. 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně
některých souvisejících zákonů, pověřeno vedením registru vinic. Registr vinic
obsahuje data o vinicích, pěstitelích révy vinné a producentech vína.
Zákonná, evidenční
MZe
Rozpočtová kapitola MZe
Probíhá

Vyhodnocení funkčnosti na základě operativního užívání

A.o.82
Přímé platby jako základní opatření ke zmírňování dopadů zejména
produkčních a cenových rizik.
A.7 Snížení dopadů rizikovosti podnikání v zemědělství
Jednotná platba na plochu, ozelenění, dobrovolná podpora vázaná na produkci,
platba pro mladé zemědělce
Vyplácení podpor - jednotná platba na plochu, ozelenění, dobrovolná podpora
vázaná na produkci, platba pro mladé zemědělce
Ekonomické
SZIF
EU + státní rozpočet
Průběžně

SZIF reportuje MZe
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A.o.84 Podpora diverzifikace činností zemědělských podniků.
A.7 Snížení dopadů rizikovosti podnikání v zemědělství
Poskytování dotací v rámci PRV operace 6.4.1 Investice do nezemědělských
činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky, 6.4.3 Podpora využívání OZE
Operace 6.4.1, 6.4.2 a 6.4.3 představuje obecnou podporu diverzifikace činností
v zemědělském podniku
Ekonomické
MZe
EZFRV + státní rozpočet
Období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
Pravidla pro poskytování dotací
Celkové veřejné výdaje (EUR); celkové investice (EUR); Počet podpořených
operací (počet)
Odbor ŘO PRV zasílá monitorovací tabulky jako součást výroční zprávy
o implementaci PRV za rok n prostřednictvím informačního systému SFC, k 30. 6.
roku n+1
A.o.88
Rozšíření a zdokonalení podpůrného metodického nástroje „Protierozní
kalkulačka“.
A.8 Zvyšování ochrany půdy v době klimatické změny s ohledem na udržitelné
hospodaření a na komplexní rozvoj a tvorbu krajiny
Protierozní kalkulačka
Podepsáno Memorandum o spolupráci MŽP a MZe. Rozšíření a zdokonalování
probíhá plynule a bude zohledňovat požadavky a potřeby obou resortů. Záměrem je
zajistit soulad mezi Protierozní kalkulačkou a Protierozní vyhláškou.
Metodický, legislativní
MZe
MŽP, SZIF, VUMOP
Státní rozpočet
Do roku 2020
Protierozní vyhláška, nařízení vlády
Rozšíření plochy ochrany půdy v rámci podmínek DZES 5
Bez reportingu - volně přístupná data
A.o.89 Vytvořit soulad mezi parametry protierozní kalkulačky a protierozní
vyhláškou.
A.8 Zvyšování ochrany půdy v době klimatické změny s ohledem na udržitelné
hospodaření a na komplexní rozvoj a tvorbu krajiny
Memorandum o spolupráci MŽP a MZe
Podepsáno Memorandum o spolupráci MŽP a MZe. Rozšíření a zdokonalování
probíhá plynule a bude zohledňovat požadavky a potřeby obou resortů. Záměrem je
zajistit soulad mezi Protierozní kalkulačkou a Protierozní vyhláškou.
Metodická, legislativní
MZe
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Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

MŽP

Opatření

A.o.90 Vytvoření podmínek pro konsenzus při krajinném plánování
A.8 Zvyšování ochrany půdy v době klimatické změny s ohledem na udržitelné
hospodaření a na komplexní rozvoj a tvorbu krajiny
Aplikace a metodika dostupnosti alternativních ploch pro investiční a rozvojové
programy
Vytvoření a aplikace metodiky dostupnosti alternativních ploch pro investiční
a rozvojové programy, vedení základní databáze zemědělských brownfieldů,
ověřování jejich statutu pro možnost čerpání podpor z PRV na jejich regeneraci.
Metodická
MZe
MŽP, MMR, MPO

Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
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Zdroj
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Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita

Popis aktivity
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Zdroj
financování
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Výstupní
dokument
Indikátor
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Nerelevantní
2030
Memorandum
Protierozní vyhláška, Protierozní kalkulačka
Reporty pro SZIF a orgány ochrany ZPF

Státní rozpočet
Do roku 2020
Webová aplikace
Výměra ZPF ČR
Bez reportingu - data volně přístupná
A.o.91 Usilovat o soulad intenzivní zemědělské výroby s ochranou půdy.
A.8 Zvyšování ochrany půdy v době klimatické změny s ohledem na udržitelné
hospodaření a na komplexní rozvoj a tvorbu krajiny
Demonstrační farmy
Pilotní projekt pro MZe zpracoval VÚMOP a ÚZEI za spolupráce s MZe, oddělením
Ochrany půdy. UZEI připravilo proces certifikace zemědělských podniků pro dotační
titul „Demonstrační farmy“. Komise vybrala 7 farem, kterým udělila statut
demonstrační farma. Ty se mohly do 31. 3. 2017 přihlásit o dotaci v rámci dotačního
programu Demonstrační farmy. Cílem je prakticky ukázat zemědělcům, že lze
podnikat se ziskem a přitom chránit půdu - demonstrace moderních způsobů
agrotechniky a půdoochraných technologií.
Metodický, legislativní
MZe
ÚZEI, VUMOP, SZIF
Státní rozpočet
Do roku 2020
Nařízení vlády
Rozšíření plochy ochrany půdy v rámci podmínek DZES 5
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Bez reportingu - volně přístupná data
A.o.92
Vytipování a příprava vzorových podniků zařazených do systému
demonstračních farem a jejich využití pro výchovu a vzdělávání.
A.8 Zvyšování ochrany půdy v době klimatické změny s ohledem na udržitelné
hospodaření a na komplexní rozvoj a tvorbu krajiny
Demonstrační farmy
Pilotní projekt pro MZe zpracoval VÚMOP a ÚZEI za spolupráce s MZe, oddělením
Ochrany půdy. UZEI připravilo proces certifikace zemědělských podniků pro dotační
titul „Demonstrační farmy“. Komise vybrala 7 farem, kterým udělila statut
demonstrační farma. Tyto se mohly do 31. 3. 2017 přihlásit o dotaci v rámci
dotačního programu Demonstrační farmy. Cílem je prakticky ukázat zemědělcům,
že lze podnikat se ziskem a přitom chránit půdu - demonstrace moderních způsobů
agrotechniky a půdoochraných technologií.
Ekonomické, metodická
MZe
ÚZEI, VUMOP
Státní rozpočet
Do roku 2020
Pravidla dotačního titulu
Počet zemědělských subjektů, které obdržely konečný benefit ve formě informací,
zkušeností a praktických dovedností
Každoroční vyhodnocení projektů a dotačního titulu, doporučení pro realizaci
v dalším roce
A.o.93
Ustanovit platformu aktivní spolupráce všech resortních organizací
s provázanosti na vzdělávací zařízení.
A.8 Zvyšování ochrany půdy v době klimatické změny s ohledem na udržitelné
hospodaření a na komplexní rozvoj a tvorbu krajiny
Činnost Národní rady poradenství a vzdělávání pro zemědělství a rozvoj venkova;
Činnost Koordinačního výboru MZe.
Uvedené struktury budou definovány dle Koncepce poradenského systému MZe
na období 2017 - 2025.
Národní rada - členové definují potřeby a zájmy subjektů působících v resortu
zemědělství. Koordinační výbor MZe - využívá poskytnutá doporučení, náměty a
připomínky členů Národní rady a podílí se na tvorbě a stanovení poradenských cílů,
postupů a hodnocení. Pro podporu těchto aktivit využívá expertní a servisní
organizaci ÚZEI. Rada je poradním orgánem ministra zemědělství.
Poradenské
MZe
Bez nároku na finance
2 x ročně
Zápis z jednání
Realizované jednání.
MZe vnitřně, reporting formou zápisu z jednání
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A.o.94
Příprava metodiky a vyhlášky pro rekultivaci a snaha o vyšší součinnost
s resortem MŽP při aktualizaci legislativy a při dodržování této legislativy.
A.8 Zvyšování ochrany půdy v době klimatické změny s ohledem na udržitelné
hospodaření a na komplexní rozvoj a tvorbu krajiny
Vyhláška o rekultivaci (nová vyhláška)
Analýza a příprava podkladů
Legislativní
MŽP
MZe, VÚMOP
Státní rozpočet
Do roku 2020
Nařízení vlády
Rozšíření plochy ochrany půdy v rámci podmínek DZES 5
Bez reportingu - volně přístupná data

A.o.95 Vytvoření vzorové pachtovní smlouvy
A.8 Zvyšování ochrany půdy v době klimatické změny s ohledem na udržitelné
hospodaření a na komplexní rozvoj a tvorbu krajiny
Vzorová pachtovní smlouva, metodika půdního průzkumu
Vzorové pachtovní smlouvy vytvořila sekce NM Jirsy. Prošly připomínkovým řízením
a po vypořádání jsou k dispozici na eAgri.
Metodická
MZe
VÚMOP
Nerelevantní
Do roku 2020
Vzor pachtovní smlouvy
Rozšíření plochy ochrany půdy v rámci podmínek DZES 5
Bez reportingu - volně přístupná data
A.o.96
Aktualizace metodiky půdního průzkumu pro vlastníky zemědělské půdy
a její rozpracování na všechny vlastnické struktury.
A.8 Zvyšování ochrany půdy v době klimatické změny s ohledem na udržitelné
hospodaření a na komplexní rozvoj a tvorbu krajiny
Vzorová pachtovní smlouva, metodika půdního průzkumu
Inventarizační systém pachtovních smluv - ISPS - v administrativní a věcné přípravě
metodická
MZe
VÚMOP
Státní rozpočet
Do roku 2020
Webové aplikace, webové subportály, výroční zprávy, analýzy, hodnocení
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Opatření
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Popis aktivity

Rozšíření plochy ochrany půdy v rámci podmínek DZES 5
Bez reportingu - volně přístupná data
A.o.98
Tvorba databáze údajů o půdě: digitalizace polohy sond, digitalizace
databáze popisných informací k sondám a digitalizace půdních okrsků.
A.8 Zvyšování ochrany půdy v době klimatické změny s ohledem na udržitelné
hospodaření a na komplexní rozvoj a tvorbu krajiny
Referenční datová vrstva o půdě
Cílem je vytvořit referenční datovou vrstvu, vyhodnotit trendy stavu půd během
posledních 40 let. Úspěšně probíhá Digitalizace komplexního průzkumu půd,
pravidelně kontrolováno se zápisem.
Metodická
MZe
VÚMOP
Státní rozpočet
Do roku 2020
Webové aplikace, webové subportály, výroční zprávy, analýzy, hodnocení
Rozšíření plochy ochrany půdy v rámci podmínek DZES 5
Bez reportingu - volně přístupná data
A.o.99 Naplnění povinnosti ČR vyplývající ze směrnice INSPIRE č. 2007/2/ES.
A.8 Zvyšování ochrany půdy v době klimatické změny s ohledem na udržitelné
hospodaření a na komplexní rozvoj a tvorbu krajiny
Referenční datová vrstva o půdě
Cílem je vytvořit referenční datovou vrstvu, vyhodnotit trendy stavu půd během
posledních 40 let. Úspěšně probíhá Digitalizace komplexního průzkumu půd,
pravidelně kontrolováno se zápisem.
Metodická
MZe
VÚMOP
Státní rozpočet
Do roku 2020
Nařízení vlády
Rozšíření plochy ochrany půdy v rámci podmínek DZES 5
Bez reportingu - volně přístupná data
A.o.100
Důsledné dodržování zákona o ochraně ZPF, zpřísnění podmínek
převodu zemědělské půdy na jiné užití a důslednější uplatnění principu
„znečišťovatel/poškozovatel platí“.
A.8 Zvyšování ochrany půdy v době klimatické změny s ohledem na udržitelné
hospodaření a na komplexní rozvoj a tvorbu krajiny
Vyhláška č. 13/1994 Sb.
Důsledné kontroly, případně nesouhlas za náš resort. Za tímto účelem je vyvíjena
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aplikace Limity zemědělské půdy.
Procesní
MŽP
MZe
Státní rozpočet
Do roku 2020
Nařízení vlády
Rozšíření plochy ochrany půdy v rámci podmínek DZES 5
Bez reportingu - volně přístupná data
A.o.103 Postupná realizace ostatních opatření pro zmírnění negativních dopadů
sucha a nedostatku vody, zejména obnovy a budování krajinných prvků a malých
vodních nádrží, v kombinaci financování ze soukromých a veřejných zdrojů.
A.1 Zajištění potravinového zabezpečení při podstatném zlepšení dopadů
zemědělství na přírodní zdroje
Podpora infiltrace a retence vody na degradovaných půdách
Výstup z funkčního úkolu - metodika a doporučení
Metodická
MZe
VÚMOP
Státní rozpočet
Do roku 2020
Metodika a doporučení
Rozšíření plochy ochrany půdy v rámci podmínek DZES 5
Bez reportingu - volně přístupná data
Program 129 290 "Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních
nádržích"
Zvýšení retence a akumulace rybníků a malých vodních nádrží, zlepšení
odtokového režimu krajiny, zvýšení bezpečnosti při zvýšených průtocích, zlepšení
bezpečného odtoku z kritických míst, zlepšení protipovodňové ochrany.
Ekonomický
MZe
Státní rozpočet + vlastní zdroje žadatelů
2016 - 2021
Dokumentace programu 129 290 a Pravidla pro čerpání dotace žadateli.
3

3

Odstranění sedimentů [m ]; opravy hrází [m ]; počet vybudovaných nádrží [ks];
3
zvýšení zásobního prostoru nádrží [m ].
Modrá zpráva (každoročně vydává MZe ve spolupráci s MŽP)
Státní závěrečný účet
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B.o.1 Investiční podpory přednostně orientované na naplňování uvedeného cíle
B.1
Zajištění potravinového zabezpečení při podstatném zlepšení dopadů
zemědělství na přírodní zdroje
Národní dotační program 13
Modernizace potravinářské výroby pro zvýšení efektivnosti produkce, zlepšení
kvality a dohledatelnosti výrobků
Ekonomické
MZe
Státní rozpočet
Kalendářní rok
Dotační titul
Počet podpořených podniků – v ročním přehledu
MZe vnitřně
Program Investiční úvěry
Investiční úvěry poskytované PGRLF s možností jednorázového snížení jistiny
v režimu de minimis
Ekonomické
PGRLF
MZe
Státní rozpočet
Probíhá
Pokyny pro poskytování podpor
Celkový počet žádostí, výše poskytnutých úvěrů, objem poskytnuté podpory
PGRLF reportuje MZe
Poskytování dotací v rámci PRV operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů,
Operace 4.2.1 je zaměřena na podporu zpracování zemědělských produktů
Ekonomické
MZe
EZFRV + státní rozpočet
Období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
Pravidla pro poskytování dotací
Celkové veřejné výdaje (EUR); počet podpořených podniků, celkové investice
(EUR)
Odbor ŘO PRV zasílá monitorovací tabulky jako součást výroční zprávy
o implementaci PRV za rok n prostřednictvím informačního systému SFC, k 30. 6.
roku n+1
Program Zpracovatel
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Podpora podnikatelů v oblasti zpracování zemědělských produktů formou dotace
části úroků z úvěru poskytnutého bankou. Podpora je poskytována v režimu
de minimis
Ekonomické
PGRLF
MZe
Státní rozpočet
Do roku 2020
Pokyny pro poskytování podpor
Celkový počet žádostí, objem poskytnuté podpory.
PGRLF reportuje MZe
B.o.3 Investiční podpory z evropských i národních zdrojů, přednostně orientované
na technologické a výrobkové inovace u mikro, malých a středních podniků.
B.2 Ekologicky šetrný růst efektivnosti a produktivity českého potravinářství
Poskytování dotací v rámci PRV - operací 16.1.1 Podpora operačních skupin
a projektů EIP, 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v
zem. prvovýrobě a 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií
při zpracování produktů a jejich uvádění na trh
Operace 16.1.1, 16.2.1 a 16.2.2 jsou zaměřené na rozvoj inovací v zemědělské
prvovýrobě a při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Jedná
se o projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy,
nebo technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití.
Ekonomické
MZe
EZFRV + státní rozpočet
Období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
Pravidla pro poskytování dotací
Celkové veřejné výdaje (EUR); celkové investice (EUR); Počet podpořených
operací (počet), Počet podpořených kooperačních činnost
Odbor ŘO PRV zasílá monitorovací tabulky
jako součást výroční zprávy
o implementaci PRV za rok n prostřednictvím informačního systému SFC, k 30. 6.
roku n+1
Program Investiční úvěry
Investiční úvěry poskytované PGRLF s možností jednorázového snížení jistiny
v režimu de minimis
Ekonomické
PGRLF
MZe
Státní rozpočet
Probíhá
Pokyny pro poskytování podpor
Celkový počet žádostí, výše poskytnutých úvěrů, objem poskytnuté podpory
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PGRLF reportuje MZe
Program Zpracovatel
Podpora podnikatelů v oblasti zpracování zemědělských produktů formou dotace
části úroků z úvěru poskytnutého bankou. Podpora je poskytována v režimu
de minimis.
Ekonomické
PGRLF
MZe
Státní rozpočet
Do roku 2020
Pokyny pro poskytování podpor
Celkový počet žádostí, objem poskytnuté podpory.
PGRLF reportuje MZe
B.o.5 Zvýšení účinnosti ochrany před deformacemi trhu ve vztahu k odběratelům
potravinářské produkce, zejména obchodním řetězcům, a tím dosáhnout především
zvýšení spravedlnosti v rozložení obchodních rizik mezi dodavateli a obchodem.
Aktualizace zákona o významné tržní síle.
B.2 Ekologicky šetrný růst efektivnosti a produktivity českého potravinářství
Významná tržní síla, postavení obchodních společností v potravinovém řetězci
Spolupráce s MPO/ÚOHS při legislativních úpravách národních i příp. unijních
Legislativní podněty a připomínky dle požadavků
MPO
Není
Účinnost novely od 6.3. 2016 - SPLNĚNO
Novela zákona o VTS, příp. evropský předpis
Účinnost novely (uvedením ve sbírce zákonů) - SPLNĚNO

B.o.6 Podpora potravinářského výzkumu a realizace jeho výsledků v praxi, včetně
projektů spolupráce v rámci výrobkové vertikály.
B.2 Ekologicky šetrný růst efektivnosti a produktivity českého potravinářství
Poskytování dotací v rámci PRV 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů
a technologií při zpracování produktů a jejich uvádění na trh
Operace 16.2.2 je zaměřená na rozvoj inovací při zpracování zemědělských
produktů a jejich uvádění na trh.
Ekonomické
MZe
EZFRV + státní rozpočet
Období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
Pravidla pro poskytování dotací
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Aktivita

Celkové veřejné výdaje (EUR); Počet podpořených kooperačních činností (počet),
počet podpořených zemědělských podniků
Odbor ŘO PRV zasílá monitorovací tabulky
jako součást výroční zprávy
o implementaci PRV za rok n prostřednictvím informačního systému SFC, k 30. 6.
roku n+1
B.o.8 Podpora mikropodniků (zjednodušení označování výrobků, podpora
regionálních potravin a marketing zaměřený na regionální potraviny).
B.2 Ekologicky šetrný růst efektivnosti a produktivity českého potravinářství
Návrhy na úpravu legislativy
Zjednodušení podmínek zákona o potravinách/ Nařízení 1169/2011 pro malé firmy
Legislativní
MZe
Není
Splněno
Účinnost zákona od 7. 9. 2016 - SPLNĚNO
Účinnost zákona (uvedením ve sbírce zákonů) - SPLNĚNO
Bez reportingu – splněno.
Poskytování dotací v rámci PRV operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů,
V rámci operace 4.2.1 zaměřené na podporu zpracování zemědělských produktů
jsou preferováni žadatelé s registrovanou značku kvality potravin KLASA
u některého ze svých výrobků, nebo je-li některý z jeho produktů označen jako
produkt s chráněným zeměpisným označením nebo označením původu nebo jako
zaručená tradiční specialita, či získal ocenění Regionální potravina nebo Česká
biopotravina.
Ekonomické
MZe
EZFRV + státní rozpočet
Období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
Pravidla pro poskytování dotací
Není samostatný indikátor, lze vyčíslit celkové veřejné výdaje na projekty
s uplatněným daným kritériem

B.o.9 Investiční podpory, přednostně orientované na mikro, malé a střední podniky
a výrobkové inovace.
B.3 Posilování významu potravinářství na domácím trhu a růst jeho exportní
výkonnosti
Poskytování dotací v rámci PRV - operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů, 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, 6.4.1
Investice do nezemědělských činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky, 6.4.3 Podpora
využívání OZE, 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
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Popis aktivity

Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity

Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity

Pravidla pro poskytování dotací v rámci PRV operace 6.4.1 Investice
do nezemědělských činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky, 6.4.3 Podpora využívání
OZE - zahrnují preferenční kritéria pro velikostní kategorie podniků - nejvyšší
preference pro mikropodniky. Operace 4.2.1 je určena pouze malým a středním
podnikům, operace 6.1.1 a 8.6.2 je určena pouze mikro a malým podnikům.
Ekonomické
MZe
EZFRV + státní rozpočet
Období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
Pravidla pro poskytování dotací
Pro operace 6.4.1, 6.4.2 a 6.4.3 není samostatný indikátor, lze vyčíslit celkové
veřejné výdaje na projekty s uplatněným daným kritériem, resp. Celkové veřejné
výdaje na operaci. U 4.2.1, 6.1.1 a 8.6.2 lze vykazovat indikátor počty podpořených
podniků + celkové veřejné výdaje
Odbor ŘO PRV zasílá monitorovací tabulky jako součást výroční zprávy
o implementaci PRV za rok n prostřednictvím informačního systému SFC, k 30. 6.
roku n+1 + reporting ad hoc pro podopatření 6.4

B.o.10 Rozvoj marketingu českých potravin, při zvýšení organizační i finanční
spoluúčasti soukromé sféry.
B.3 Posilování významu potravinářství na domácím trhu a růst jeho exportní
výkonnosti
Program na podporu kvalitních potravin
Renotifikace programu u Evropské komise
Ekonomické
SZIF
Státní rozpočet
Průběžně
Režim SA.40485, Návrh na úpravu pravidel
Splněno/nesplněno
SZIF zasílá informaci MZe
B.o.12 Podpora exportu především prostřednictvím státních institucí (typu EGAP
apod.), pomoci při hledání trhů v třetích zemích a marketingových a propagačních
podpor v zahraničí.
B.3 Posilování významu potravinářství na domácím trhu a růst jeho exportní
výkonnosti
Program Finanční podpora pojištění ekonomických rizik
Příprava programu PGRLF, a.s., jehož prostřednictvím bude formou dotace
částečně kompenzována úhrada části prokazatelně uhrazených nákladů na platbu
pojistného za pojištění při exportu zemědělským prvovýrobcům nebo zpracovatelům
zemědělské produkce. V současnosti ve fázi příprav.
Ekonomické
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Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita

Popis aktivity

PGRLF
MZe
Státní rozpočet

Zásady pro poskytování podpor

PGRLF zasílá informaci MZe
B.o.13 Trvalá kvalitní a důrazná činnost orgánů kontroly agrární produkce a další
optimalizace jejích procesů
B.3 Posilování významu potravinářství na domácím trhu a růst jeho exportní
výkonnosti
Kontrolní činnost dozorových orgánů v souladu s plánem kontrol
Aktualizace plánu kontrol na základě zjištění dozorových orgánů
Kontrolní
MZe
Státní rozpočet
Průběžně
Výroční zpráva z úředních kontrol za rok vydávána 1 x ročně vždy v červnu
následujícího roku Výroční zpráva
Počty kontrol jednotlivých dozorových orgánů dle Výroční zprávy

B.o.14 Vzdělávání široké veřejnosti ohledně výroby, složení a kvality potravin.
B.3 Posilování významu potravinářství na domácím trhu a růst jeho exportní
výkonnosti
Vzdělávací akce pro odbornou a laickou veřejnost
Semináře
Vzdělávací
MZe
Státní rozpočet
Průběžně
Případně sborník, leták
Počet účastníků
MZe vnitřně
Informační centrum bezpečnosti potravin
Informační centrum bezpečnosti potravin (ICBP) je zaměřené na poskytování
informací z problematiky bezpečnosti potravin a výživy pro odbornou i laickou
veřejnost. ICBP provozuje webové aplikace, např. www.bezpecnostpotravin.cz
pro odbornou veřejnost a webové stránky www.viscojis.cz a www.viscojis.cz/teens
pro laickou veřejnost. Součástí těchto aplikací jsou i další aktivity, např. výukový
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Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita

Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

program "Výživa ve výchově ke zdraví" e-kurz pro žáky středních škol, program
do interaktivních tabulí pro ZŠ, Slovník A-Z bezpečnosti potravin, facebookový
profil ICBP a distribuční systém poskytování informací o závadných potravinách
pro veřejnost. ICBP také organizuje vzdělávacích aktivity pro spotřebitele
a odbornou veřejnost a publikační činnost.
Vzdělávací
MZe
Státní rozpočet
Kontinuálně, období 2014-2020 (předpokládaný přesah do dalšího období)
Publikace, letáky, semináře, vzdělávací programy a další
Počet přístupů na webové stránky, počet odebraných výukových programů, počet
realizovaných aktivit
Prezentace činnosti ICBP na zasedáních Koordinační skupiny bezpečnosti potravin
Česká potravina
Pravidla pro dobrovolné označování produktů logem Česká potravina
Legislativní
MZe

Splněno
Účinnost zákona 7. 9. 2016
Aktivita byla splněna
Bez reportingu – splněno.
B.o.15 Investiční podpory modernizace a inovací přispívající k růstu
konkurenceschopnosti, přednostně orientované na mikro, malé a střední podniky
v ekonomicky citlivých regionech.
B.4 Zvýšení významu potravinářství v zaměstnanosti a rozvoji venkova
Poskytování dotací v rámci PRV - operací 4.1. 1 Investice do zemědělských
podniků a 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Pravidla pro poskytování dotací v rámci PRV - operací 4.1.1, 4.2.1 zahrnují
preference projektů s místem realizace projektu v hospodářsky problémových
regionech definovaných v příloze usnesení vlády ČR č. 344 ze dne 15. května 2013
ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020
Ekonomické
MZe
EZFRV + státní rozpočet
Období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
Pravidla pro poskytování dotací
Není samostatný indikátor, lze vyčíslit celkové veřejné výdaje na projekty
s uplatněným daným kritériem
Reporting MZe vnitřně - pouze ad hoc
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Zdroj
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Popis aktivity

Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor

B.o.16 Podpora rozvoje zpracovatelských kapacit zemědělských podniků a všech
forem „krátkých řetězců“.
B.4 Zvýšení významu potravinářství v zaměstnanosti a rozvoji venkova
Poskytování dotací v rámci PRV operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů, 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky
KDŘ a místních trhů
Operace 4.2.1 je zaměřena na podporu zpracování zemědělských produktů s tím,
že její část je určena na zpracování zemědělskými podniky. Operace 16.4.1
zahrnuje podporu spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření
a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů. Podporován bude
vznik a koordinace spolupracujících subjektů, tj. spolupráce na tvorbě studií
a podnikatelského plánu. Podpora je také určena pro společné investice na realizaci
projektu a společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu.
Ekonomické
MZe
EZFRV + státní rozpočet
Období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
Pravidla pro poskytování dotací
Celkové veřejné výdaje (EUR); Počet podpořených kooperačních činností (počet),
počet podpořených zemědělských podniků, počet zemědělských podniků
zapojených do spolupráce v KDŘ
Odbor ŘO PRV zasílá monitorovací tabulky jako součást výroční zprávy
o implementaci PRV za rok n prostřednictvím informačního systému SFC, k 30. 6.
roku n+1
B.o.17 Podpora rozvoje regionálních prodejních sítí potravinářských podniků (např.
formou příspěvku na zřízení prodejních prostor).
B.4 Zvýšení významu potravinářství v zaměstnanosti a rozvoji venkova
Poskytování dotací v rámci PRV do operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů, 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi KDŘ
a místních trhů.
Operace 4.2.1 je zaměřena na podporu zpracování zemědělských produktů s tím,
že její část je určena na zpracování zemědělskými podniky. Operace 16.4.1
zahrnuje podporu spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření
a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů. Podporován bude
vznik a koordinace spolupracujících subjektů, tj. spolupráce na tvorbě studií
a podnikatelského plánu. Podpora je také určena pro společné investice na realizaci
projektu a společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu.
Ekonomické
MZe
EZFRV + Státní rozpočet
Období 2015 – 2020 (možný přesah až do 2023)
Pravidla pro poskytování dotací
Celkové veřejné výdaje (EUR); počet podpořených kooperačních činností, počet
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aktivity

Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita

Popis aktivity

Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
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Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
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aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity

Podpořených zemědělských podniků, počet zemědělských podniků zapojených
do spolupráce v KDŘ.
Odbor ŘO PRV zasílá monitorovací tabulky jako součástí výroční zprávy
o implementaci PRV za rok n prostřednictvím informačního systému SFC, k 30. 6.
roku n+1
B.o.18 Podpora zpracování domácí bioprodukce
B.4 Zvýšení významu potravinářství v zaměstnanosti a rozvoji venkova
Realizace příslušného opatření Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického
zemědělství v letech 2016-2020.
Realizací různých projektů cílených na zpracování a odbytové možnosti (semináře,
poradenství) motivovat zemědělce k finalizaci vlastní bioprodukce a motivovat
zpracovatelské potravinářské podniky ke vstupu do certifikovaného systému
ekologické produkce. Realizovat informační a osvětovou kampaň zaměřenou
na zvýšení spotřebitelské poptávky po biopotravinách a tím vytvořit fungující trh
s bioprodukty.
Ekonomické, marketingová, vzdělávací, poradenská
MZe
Státní rozpočet
Průběžně - realizace osvětové a informační kampaně v letech 2017 - 2019; projekty
na podporu zpracování a odbytu v letech 2017 - 2020.

Podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů, průměrná roční útrata
za biopotraviny za obyvatele, podíl českých biopotravin na trhu.
MZe vnitřně
poskytování dotací v rámci PRV - operací 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
a 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů - preference žadatelů
ekologických zemědělců nebo výrobců biopotravin či biokrmiv
Pravidla pro poskytování dotací v rámci PRV - operací 4.1.1, 4.2.1 zahrnují
preference žadatelů ekologických zemědělců nebo výrobců biopotravin či biokrmiv
Ekonomické
MZe
EZFRV + státní rozpočet
Období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
Pravidla pro poskytování dotací
Není samostatný indikátor, lze vyčíslit celkové veřejné výdaje na projekty
s uplatněným daným kritériem
Reporting MZe vnitřně - pouze ad hoc
B.o.19 Podpora „České technologické platformy pro potraviny“ v činnostech,
vedoucích k naplňování uvedeného cíle.
B.4 Zvýšení významu potravinářství v zaměstnanosti a rozvoji venkova
Podpora činnosti ČTP
Podpora činnosti řešitelů projektů ČTP
Vědecká a publikační činnost
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Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
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Opatření
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Gestor
Spolugestor
Zdroj
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Realizace
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Aktivita
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Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní

MZe
Státní rozpočet
Průběžně
Roční zpráva PK ČR
Splnění cílů ČTP
MZe vnitřně
B.o.20 Podpora zpracovatelů v regionu, optimalizace logistických a dopravních
podmínek.
B.4 Zvýšení významu potravinářství v zaměstnanosti a rozvoji venkova
Poskytování dotací v rámci PRV operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů, 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky
KDŘ a místních trhů
Operace 4.2.1 je zaměřena na podporu zpracování zemědělských produktů s tím,
že její část je určena na zpracování zemědělskými podniky. Operace 16.4.1
zahrnuje podporu spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření
a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů. Podporován bude
vznik a koordinace spolupracujících subjektů, tj. spolupráce na tvorbě studií
a podnikatelského plánu. Podpora je také určena pro společné investice na realizaci
projektu a společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu.
Ekonomické
MZe
EZFRV + státní rozpočet
Období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
Pravidla pro poskytování dotací
Celkové veřejné výdaje (EUR); Počet podpořených kooperačních činností (počet),
počet podpořených zemědělských podniků, počet zemědělských podniků
zapojených do spolupráce v KDŘ
Odbor ŘO PRV zasílá monitorovací tabulky jako součást výroční zprávy
o implementaci PRV za rok n prostřednictvím informačního systému SFC, k 30. 6.
roku n+1
B.o.21 Tvorba potravinářské právní úpravy zohledňující podmínky malých
zpracovatelských kapacit.
B.4 Zvýšení významu potravinářství v zaměstnanosti a rozvoji venkova
Návrhy na úpravu legislativy
Zjednodušení podmínek zákona o potravinách/ Nařízení 1169/2011 pro malé firmy
Legislativní
MZe

Účinnost zákona 7. 9. 2016
Novela právních předpisů
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Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
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Aktivita byla splněna
Bez reportingu - splněno
B.o.22 Marketingová podpora mikro, malých a středních regionálních podnikatelů
produkujících kvalitní výrobky v souladu se zdravým životním stylem.
B.5 Důraz na zvyšování bezpečnosti potravin a ochranu spotřebitelů
Podpora účasti na akcích, informační kampaně.
Informační kampaň cílená na spotřebitele, finanční podpora účasti podniků
na veletrzích, budování základny subjektů poskytujících informace (turistická centra,
regionální prodejny apod.)
Propagační, ekonomické
SZIF
MZe
Státní rozpočet
Průběžně

Realizované kampaně
SZIF reportuje MZe

Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

B.o.23 Pravidelné periodické kontroly potravin v celém řetězci.
B.5 Důraz na zvyšování bezpečnosti potravin a ochranu spotřebitelů
Kontrolní činnost dozorových orgánů v souladu s plánem kontrol
Aktualizace plánu kontrol na základě zjištění dozorových orgánů
Kontrolní
MZe

Opatření
Strategický cíl

B.o.25 Výzkum zaměřený na bezpečnost potravin, funkčních potravin.
B.5 Důraz na zvyšování bezpečnosti potravin a ochranu spotřebitelů
Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací
(RVO)
Rozdělování institucionální podpory podle hodnocení výsledků na základě platné
metodiky. Posuzování rozvoje výzkumných organizací (VO) dle stanovených kritérií.
Ekonomické
ÚV ČR
MZe

Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování

Státní rozpočet
Průběžně
Výroční zpráva z úředních kontrol
Počty kontrol jednotlivých dozorových orgánů dle Výroční zprávy

Státní rozpočet
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Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Průběžně
Průběžné a každoroční zprávy o plnění RVO
Průběžné vyhodnocování dle plánů RVO
Každoročně VO zasílá MZe
Účelová podpora výzkumných projektů, které budou vyhodnoceny ve veřejných
soutěžích (NAZV)
Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025,
ZEMĚ. Podpora bude poskytnuta formou dotace těm návrhům projektů, které uspějí
ve veřejné soutěži.
Ekonomické
MZe
Státní rozpočet
Průběžně do roku 2025
Každoroční zprávy
Počet podpořených projektů
Každoročně VO zasílá MZe

Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

B.o.26 Zapojení SŠ i VŠ do výzkumu kvality potravin.
B.5 Důraz na zvyšování bezpečnosti potravin a ochranu spotřebitelů
Výzkum dvojí kvality potravin
Výzkum dvojí kvality potravin ve vybraných státech EU
Výzkumná
MZe

Opatření
Strategický cíl

B.o.27 Podpora Projektu ovoce a zelenina do škol a Projektu mléko do škol.
B.5 Důraz na zvyšování bezpečnosti potravin a ochranu spotřebitelů
Školní projekty - ovoce, zelenina a mléko do škol (Vnitrostátní strategie pro školní
projekty na období 2017-2023)
Podpora v souladu s nařízením EPR 1308/2013; podpora zaměřená na zlepšení
stravovacích návyků dětí.
Ekonomické
MZe
SZIF

Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace

Státní rozpočet
Do konce 2017
Zpráva
Aktivita byla splněna – výstupy z výzkumu
Bez reportingu - splněno

Evropský a státní rozpočet
Průběžně

91

Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Počet přihlášených dětí

5.3 Agrární zahraniční obchod
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

C.o.1 Cílení proexportní podpory na vybrané prioritní země
C.1
Zvýšení exportní výkonnosti zejména produktů s vyšší přidanou hodnotou
a hledání nových odbytišť mimo EU
Prioritní země
Stanovení seznamu prioritních zemí na základě vyhodnocení jejich exportního
potenciálu. Do těchto teritorií se přednostně umísťují zemědělští diplomaté, pořádají
se incomingové mise z těchto zemí, pořádají se zde podnikatelské mise
pod záštitou MZe, apod."
Procesně organizační
MZe
Není
Průběžně
Pravidelné materiály pro informaci PV MZe
Procentuální zastoupení prioritních zemí na celkových proexportních aktivitách
Veškeré proexportní aktivity MZe jsou průběžně reportovány prostřednictvím
půlročních zpráv (cca březen, září), které jsou předkládány na poradu vedení
C.o.2 Optimální fungování a další rozšiřování sítě zemědělských diplomatů
ve třetích zemích.
C.1
Zvýšení exportní výkonnosti zejména produktů s vyšší přidanou hodnotou
a hledání nových odbytišť mimo EU
Zemědělští diplomaté
Umístění 4 zemědělských diplomatů v 1. pololetí 2016 (Rusko, Čína, Srbsko,
Saúdská Arábie). Počátkem roku 2017 obsazení dalších 3 pozic (USA, Japonsko,
Libanon) a během roku zřízení dalších dvou pozic. Průběžné vyhodnocování
činnosti zemědělských diplomatů.
Procesně organizační
MZe
MZV
Státní rozpočet
Průběžně
Každoroční hodnocení jednotlivých zemědělských diplomatů při ZÚ dle příslušné
metodiky
Počet zemědělských diplomatů při ZÚ ve světě a jejich hodnocení
Veškeré proexportní aktivity MZe jsou průběžně reportovány prostřednictvím
půlročních zpráv (cca březen, září), které jsou předkládány na poradu vedení
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Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity

C.o.3 Zřízení sítě místních obchodních zástupců MZe ve vybraných třetích zemích
pro sektor zemědělství a potravinářství ČR.
C.1
Zvýšení exportní výkonnosti zejména produktů s vyšší přidanou hodnotou
a hledání nových odbytišť mimo EU
Místní síly
Vypracování metodiky zaměstnávání místních sil ve třetích zemích. Obsazení
pozice na Ukrajině počátkem roku 2017, během roku 2017 obsazení další pozice
v Kazachstánu. Průběžné vyhodnocování jejich činnosti.
Procesně organizační
MZe
MZV
Státní rozpočet
Průběžně
Každoroční hodnocení jednotlivých místních sil při ZÚ dle příslušné metodiky
Počet zaměstnaných místních sil při ZÚ ve světě a jejich hodnocení
Veškeré proexportní aktivity MZe jsou průběžně reportovány prostřednictvím
půlročních zpráv (cca březen, září), které jsou předkládány na poradu vedení
C.o.4 Zvýšení podpory účasti firem na mezinárodních veletrzích a výstavách se
zvláštním zaměřením na kontinuitu účastí MZe ČR na světově nejvýznamnějších
akcích.
C.1
Zvýšení exportní výkonnosti zejména produktů s vyšší přidanou hodnotou
a hledání nových odbytišť mimo EU
Mezinárodní veletrhy a výstavy - účast firem
Propagace možností účasti firem na mezinárodních veletrzích a výstavách ve světě
(webové stránky, semináře, apod.). Podpora firem ze strany MZe a ZÚ.
Procesně organizační
MZe
Není
Průběžně

Množství propagačních informací (na webu, na seminářích)
Veškeré proexportní aktivity MZe jsou průběžně reportovány prostřednictvím
půlročních zpráv (cca březen, září), které jsou předkládány na poradu vedení
C.o.5
Pokračování v aplikaci dotačního programu MZe „Podpora účasti
na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí“.
C.1
Zvýšení exportní výkonnosti zejména produktů s vyšší přidanou hodnotou
a hledání nových odbytišť mimo EU
Dotační program MZe 9Ha a 9Hb
Propagace dotačního programu na webových stánkách MZe, v rámci různých
seminářů, apod.
Procesně organizační
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Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

MZe
SZIF
Není
Průběžně

Množství propagačních informací (na webu, na seminářích)
Veškeré proexportní aktivity MZe jsou průběžně reportovány prostřednictvím
půlročních zpráv (cca březen, září), které jsou předkládány na poradu vedení
C.o.6 Zvýšení podílu projektů na podporu ekonomické diplomacie v oblasti
zemědělství a potravinářství.
C.1
Zvýšení exportní výkonnosti zejména produktů s vyšší přidanou hodnotou
a hledání nových odbytišť mimo EU
PROPED
Předložení návrhů pro realizaci PROPED, výběr ve spolupráci s MZV, zajištění
financování (vyčlenění prostředků). Případná účast a spolupráce na realizaci
PROPED.
Procesně organizační
MZe
SZIFMZV, CzechTrade
Státní rozpočet
Průběžně
Pravidelné materiály pro informaci PV MZe
Informace na webu MZe"
Počet uskutečněných PROPED
Veškeré proexportní aktivity MZe jsou průběžně reportovány prostřednictvím
půlročních zpráv (cca březen, září), které jsou předkládány na poradu vedení
C.o.7 Realizace podnikatelských misí ministra zemědělství do třetích zemí.
C.1
Zvýšení exportní výkonnosti zejména produktů s vyšší přidanou hodnotou
a hledání nových odbytišť mimo EU
Podnikatelské mise
Stanovení vhodných destinací na základě vyhodnocení přínosu jejich realizace.
Zajištění skupiny podnikatelů, případná účast a spolupráce na misi.
Procesně organizační
MZe
Příp. MZV, MPO, příslušné komory, svazy, asociace
Státní rozpočet
Průběžně
Pravidelné materiály pro informaci PV MZe
Informace na webu MZe"
Počet uskutečněných podnikatelských misí
Veškeré proexportní aktivity MZe jsou průběžně reportovány prostřednictvím
půlročních zpráv (cca březen, září), které jsou předkládány na poradu vedení
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Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor

C.o.8 Realizace incomingových misí zahraničních partnerů do ČR ve spolupráci
s oborovými svazy a komorami.
C.1
Zvýšení exportní výkonnosti zejména produktů s vyšší přidanou hodnotou
a hledání nových odbytišť mimo EU
Incomingové mise
Návštěvy odborníků/podnikatelský subjektů z proexportně perspektivních zemí
s cílem prezentace ČR jako vhodného dodavatele zemědělské a potravinářské
produkce, technologií a know-how
Procesně organizační
MZe
MZV
Státní rozpočet
Průběžně
Pravidelné materiály pro informaci PV MZe
Informace na webu MZe"
Počet uskutečněných incomingových misí
Veškeré proexportní aktivity MZe jsou průběžně reportovány prostřednictvím
půlročních zpráv (cca březen, září), které jsou předkládány na poradu vedení
C.o.9 Vzdělávání a osvěta zemědělsko-potravinářské veřejnosti o možnostech
exportu do třetích zemí.
C.1
Zvýšení exportní výkonnosti zejména produktů s vyšší přidanou hodnotou
a hledání nových odbytišť mimo EU
Vzdělávání a osvěta o možnostech exportu
Pravidelné pořádání seminářů, poskytování informací prostřednictvím webových
stránek (Proexportní okénko), komunikace přímo s podnikateli.
Procesně organizační
MZe
Státní rozpočet
Průběžně
Pravidelné materiály pro informaci PV MZe
Informace na webu MZe"
Množství propagačních informací (na webu, na seminářích)
Veškeré proexportní aktivity MZe jsou průběžně reportovány prostřednictvím
půlročních zpráv (cca březen, září), které jsou předkládány na poradu vedení
C.o.10
Zvýšení celkového zapojení komor a svazů z oblasti zemědělství
a potravinářství do podpory exportu.
C.1
Zvýšení exportní výkonnosti zejména produktů s vyšší přidanou hodnotou
a hledání nových odbytišť mimo EU
Zapojení komor a svazů
Zapojování komor a svazů do proexportních aktivit MZe.
Procesně organizační
MZe
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Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Není
Průběžně

Procentuální zastoupení proexportních aktivit se zapojením komor a svazů
Veškeré proexportní aktivity MZe jsou průběžně reportovány prostřednictvím
půlročních zpráv (cca březen, září), které jsou předkládány na poradu vedení
C.o.11 Součinnost s MPO a MZV v proexportní politice státu, zejm. s ohledem
na mapu oborových příležitostí.
C.1
Zvýšení exportní výkonnosti zejména produktů s vyšší přidanou hodnotou
a hledání nových odbytišť mimo EU
Spolupráce s MZV a MPO
Spolupráce s MZV a MPO v rámci všech popsaných aktivit - ekonomická
diplomacie, fungování zemědělských diplomatů, místních sil, prosazování
ofenzivních a defenzivních zájmů v rámci společné obchodní politiky, účast
v mezivládních platformách apod.
Procesně organizační
MZe
Není
Průběžně

Veškeré proexportní aktivity MZe jsou průběžně reportovány prostřednictvím
půlročních zpráv (cca březen, září), které jsou předkládány na poradu vedení

Typ aktivity

C.o.12
Širší zpřístupnění služeb ČEB a EGAP zemědělsko-potravinářským
podnikům.
C.1
Zvýšení exportní výkonnosti zejména produktů s vyšší přidanou hodnotou
a hledání nových odbytišť mimo EU
Zpřístupnění služeb ČEB a EGAP
Zařazování jejich vystoupení v rámci seminářů MZe na téma proexport, odkazy
na tyto instituce na webových stránkách (Proexportní okénko), přímá komunikace.
Procesně organizační

Gestor

MZe

Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity

Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Není
Průběžně
Zpráva na webových stránkách MZe
Množství aktivit se zapojením ČEB a EGAP
Veškeré proexportní aktivity MZe jsou průběžně reportovány prostřednictvím

96

půlročních zpráv (cca březen, září), které jsou předkládány na poradu vedení
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

C.o.13 Využití prostředků propagační politiky EU.
C.1
Zvýšení exportní výkonnosti zejména produktů s vyšší přidanou hodnotou
a hledání nových odbytišť mimo EU
Propagační programy EU
Zvyšování povědomí o možnostech a způsobu využití propagačních programů
spolufinancovaných EU formou prezentací v rámci odborných seminářů
Procesně organizační
MZe
SZIF
Není
Průběžně

Množství propagačních informací (na webu, na seminářích)
Veškeré proexportní aktivity MZe jsou průběžně reportovány prostřednictvím
půlročních zpráv (cca březen, září), které jsou předkládány na poradu vedení

5.4 Lesní hospodářství

Opatření
Strategický cíl
Aktivita

Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj

D.o.1 Omezování fragmentace lesů, minimalizace trvalých záborů (odnětí) nebo
omezení výstavbou (zejména plošných nebo liniových dopravních nebo
energetických staveb).
D.1 Trvale udržitelné hospodaření v lesích za soustavného zlepšování jejich stavu
Metodické vedení a kontrola orgánů SSL a jejich jednotného a důsledného přístupu
k uplatňování ustanovení lesního zákona týkajících se ochrany PUPFL.
V rámci metodického řízení a kontroly výkonu státní správy lesů je nutné důsledně
dbát na dodržování jednotného přístupu k uplatňování § 12 odst. 3 lesního zákona
(dělení pozemků), § 15 a násled. lesního zákona (řízení o odnětí) a § 14 odst. 3
lesního zákona (vydávání souhlasů k umísťování staveb).
metodická kontrolní
MZe
Nerelevantní
Průběžně
Zápisy z porad s orgány SSL KÚ
Zápisy z provedených kontrol orgánů SSL KÚ
Vývoj plochy lesních pozemků (LP)
MZe vnitřně ve spolupráci se SSL KÚ
Zvýšení poplatků za odnětí lesních pozemků.
V rámci předpokládané novelizace LZ bude zavedeno významné zvýšení poplatků
za odnětí lesních pozemků - ekonomická ochrana.
Legislativní
MZe
Nerelevantní
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financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor

2020
Návrh novely LZ
Snížení počtu žádostí o odnětí lesních pozemků, případně snížení plochy odňatých
pozemků (statistické zjišťování MŽP)
MZe vnitřně
D.o.2 Prevence erozního ohrožení, protipovodňová prevence (realizace opatření
meliorací a hrazení bystřin ve veřejném zájmu podle §35 zákona o lesích,
zadržování vody v lesních částech povodí, prevence erozního ohrožení s využitím
opatření PRV, protipovodňová a protipožární prevence).
D.1 Trvale udržitelné hospodaření v lesích za soustavného zlepšování jejich stavu
Implementace lesnických neproduktivních opatření v PRV
Příprava Pravidel pro poskytování lesnických projektových dotací a zajištění příjmu
žádostí
Ekonomické
MZe
EZFRV + státní rozpočet
Období 2015-2020 (možný přesah až do 2023)
Pravidla jednotlivých opatření
Investované prostředky do preventivních aktivit
Odbor ŘO PRV zasílá monitorovací tabulky jako součást výroční zprávy
o implementaci PRV za rok n prostřednictvím informačního systému SFC, k 30. 6.
roku n+1
Náhrady podle zákona č. 289/1995
§ 35 - Náhrada za provedená opatření zaměřená na ochranu půdy a péči
o vodohospodářské poměry v lesích formou meliorací a hrazení bystřin,
na preventivní činnosti vedoucí k předcházení vzniku svahových sesuvů a strží,
povodňových vln apod.
Ekonomické
MZe
Rozpočtová kapitola MZe
Realizováno průběžně
Lesní zákon
Počet projektů, technická jednotka (ha), poskytnutá náhrada
Mze vnitřně - zelená zpráva
Program rozvoje venkova 2014 - 2020 Operace 8.3.1. Zavádění preventivních
opatření v lesích
Operace 8.3.1. Zavádění preventivních opatření v lesích - retenční nádrže, hrazení
bystřin, stabilizace strží
Ekonomické
MZe
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Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument

Unijní zdroje + rozpočet ČR
Realizováno dle jednotlivých kol PRV
Vyhodnocení /evaluace PRV
Počet projektů, technická jednotka, poskytnutá dotace
MZe vnitřně - Výroční zpráva PRV
Služby vlastníkům lesů dle § 46 zákona č. 289/1995 Sb.
Letecká hasičská služba
Ekonomické
MZe
Rozpočtová kapitola MZe
Realizováno průběžně
Lesní zákon
Počet poskytnutých služeb
MZe vnitřně – zelená zpráva
D.o.3
Hospodářské využívání a podpora stanovištně a sukcesně vhodných
druhů dřevin.
D.1 Trvale udržitelné hospodaření v lesích za soustavného zlepšování jejich stavu
Náhrady podle zákona č. 289/1995 Sb.
§ 24 - částečná úhrada nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin
(zvýšení stability a odolnosti lesních porostů)
Ekonomické
MZe
Rozpočtová kapitola MZe
Realizováno průběžně
Lesní zákon
Technická jednotka – výsadba MZD (ha)
MZe vnitřně - zelená zpráva
Program rozvoje venkova 2014 - 2020
Operace 8.5.1. Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
(mechanická ochrana vysazených porostů)
Ekonomické
MZe
Unijní zdroje + rozpočet ČR
Realizováno dle jednotlivých kol PRV
Vyhodnocení /evaluace PRV

99

Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita

Počet projektů, technická jednotka, poskytnutá dotace
MZe vnitřně - Výroční zpráva PRV
Nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
Část druhá, hlava II. - finanční příspěvky na obnovu, zajištění a výchovu lesních
porostů do 40 let věku (lesy, které nejsou pod vlivem imisí A a B)
Ekonomické
MZe
Rozpočtová kapitola MZe
Průběžně
Nařízení vlády
Počet žádostí, technická jednotka (ha, sazenice, poloodrostek, odrostek, km), výše
poskytnutých finančních příspěvků
MZe vnitřně - zelená zpráva
Nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
Část druhá, hlava IV. - finanční příspěvky na obnovu, zajištění a výchovu lesních
porostů do 40 let věku (lesy, které jsou pod vlivem imisí A a B)
Ekonomické
MZe
Rozpočtová kapitola MZe
Realizováno průběžně
Nařízení vlády
Počet žádostí, technická jednotka (ha, sazenice, poloodrostek, odrostek, km), výše
poskytnutých finančních příspěvků
MZe vnitřně - zelená zpráva
D.o.4
Zlepšování degradovaných půd dlouhodobě antropicky zatěžovaných
zejména vlivem imisí (chemická meliorace – vápnění a hnojení lesních porostů,
biologická meliorace – zvyšováním podílu melioračních dřevin).
D.1 Trvale udržitelné hospodaření v lesích za soustavného zlepšování jejich stavu
Nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
Část druhá, hlava IV. - finanční příspěvky na obnovu, zajištění a výchovu lesních
porostů do 40 let věku (lesy, které jsou pod vlivem imisí A a B)
Ekonomické
MZe
Rozpočtová kapitola MZe
Realizováno průběžně
Nařízení vlády
Počet žádostí, technická jednotka (ha, sazenice, poloodrostek, odrostek, km), výše
poskytnutých finančních příspěvků
MZe vnitřně - zelená zpráva
Program rozvoje venkova 2014 - 2020
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Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita

Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity

Operace 8.5.3. Přeměna porostů náhradních dřevin
Ekonomické
MZe
Unijní zdroje + rozpočet ČR
Realizováno dle jednotlivých kol PRV
Vyhodnocení /evaluace PRV
Počet projektů, technická jednotka, poskytnutá dotace
MZe vnitřně - Výroční zpráva PRV
Služby vlastníkům lesů dle § 46 zákona č. 289/1995 Sb.
1. Vápnění v oblastech poškozených imisemi
2. Realizace leteckého vápnění lesů poškozených imisemi v Krušných horách
(v rámci Programu revitalizace Krušných hor)
Ekonomické
MZe
Rozpočtová kapitola MZe
Realizováno průběžně
Lesní zákon
Počet poskytnutých služeb, výměra ošetřené plochy (ha)
MZe vnitřně - zelená zpráva
D.o.5
Vytvoření dotačních titulů podporujících obnovu lesa stanovištně
vhodnými dřevinami (včetně dřevin odolných proti suchu).
D.1 Trvale udržitelné hospodaření v lesích za soustavného zlepšování jejich stavu
Úprava Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 - Operace 8.4.1. Obnova lesních
porostů po kalamitách
Umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách (s výjimkou sadby
a síje smrku ztepilého při obnově lesních porostů po kalamitách způsobených
suchem), porostní skupiny s min. 30% zastoupením smrku ztepilého (nebo borovice
lesní) v poškozeném porostu
Ekonomické
MZe
Unijní zdroje + rozpočet ČR
Realizováno dle jednotlivých kol PRV
Vyhodnocení /evaluace PRV
Počet projektů, technická jednotka (ha), poskytnutá dotace
MZe vnitřně - Zelená zpráva, Výroční zpráva PRV
Nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
Naplňování Nařízení vlády část druhá, hlava II. - finanční příspěvky na obnovu,
zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (lesy, které nejsou pod vlivem
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Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor

imisí A a B
Ekonomické
MZe
Rozpočtová kapitola MZe
Průběžně
Nařízení vlády
Počet žádostí, technická jednotka (ha, sazenice, poloodrostek, odrostek, km), výše
poskytnutých finančních příspěvků
MZe vnitřně - zelená zpráva
Nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
Naplňování Nařízení vlády část druhá, hlava IV. - finanční příspěvky na obnovu,
zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (lesy, které jsou pod vlivem imisí
A a B)
Ekonomické
MZe
Rozpočtová kapitola MZe
Realizováno průběžně
Nařízení vlády
Počet žádostí, technická jednotka (ha, sazenice, poloodrostek, odrostek, km), výše
poskytnutých finančních příspěvků
MZe vnitřně - zelená zpráva
Náhrady podle zákona č. 289/1995 Sb.
§ 24 - částečná úhrada nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin
(zvýšení stability a odolnosti lesních porostů)
Ekonomické
MZe
Rozpočtová kapitola MZe
Realizováno průběžně
Lesní zákon
Technická jednotka – výsadba MZD (ha)
MZe vnitřně - zelená zpráva
D.o.6
Obnovit jednotný ucelený systém poskytování finančních příspěvků na
hospodaření v lesích z rozpočtové kapitoly MZe, včetně titulů dosud poskytovaných
z rozpočtů krajů.
D.1 Trvale udržitelné hospodaření v lesích za soustavného zlepšování jejich stavu
Novelizace nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
Převedení financování příspěvků z rozpočtů krajů pod MZe
Legislativní/ ekonomické
MZe
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Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita

Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity

Rozpočtová kapitola MZe
Od 1. 7. 2016 - splněno
Nařízení vlády
Aktivita byla splněna
Bez reportingu – splněno, informace v zelené zprávě
D.o.7
Zajistit softwarové řešení systému pro vyplácení dotací ve všech odvětvích
v gesci MZe, včetně lesního hospodářství.
D.1 Trvale udržitelné hospodaření v lesích za soustavného zlepšování jejich stavu
Vytvoření jednotného softwaru
Jednotný systém finančních příspěvků a mandatorních výdajů atp., elektronické
podávání žádostí, automatizace kontrol
Softwarové
MZe
Rozpočtová kapitola MZe
Průběžně
Software
Existence funkčního SW

D.o.8
Vytvořit komplexní aplikaci založenou na geografickém IS pro administraci
plošných lesnických opatření, která umožní podávat a administrovat geoprostorové
žádosti, provádět softwarové kontroly a kontroly na místě.
D.1 Trvale udržitelné hospodaření v lesích za soustavného zlepšování jejich stavu
Zpracování analýzy věcného řešení daného problému a projektového záměru (PZ)
na vytvoření vhodné funkcionality IS.
V rámci přípravy na realizaci a rozvoj IS je nutné identifikovat finanční podpory
(opatření) vhodné pro administraci v geografickém IS a stanovit vhodné postupy
jejich administrace ve shodě s požadavky stanovenými předpisy EU. Na základě
této analýzy bude zpracován PZ věcného a IT řešení problému.
Analytická, projektová
MZe
Státní rozpočet
Průběžně (při identifikaci problému)
Zpracované PZ
Počet zpracovaných a realizovaných PZ
MZe vnitřně
Realizace, otestování a nasazení funkcionality IS.
Na základě schváleného PZ bude realizována potřebná funkcionalita IS, včetně
jejího odzkoušení a nasazení do produkce.
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Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření

Strategický cíl
Aktivita

Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument

Realizační
MZe
Státní rozpočet
Průběžně v návaznosti na analytickou část řešení,
nejpozději do začátku nového programového období (2019)
Předávací protokol o nasazení funkcionality IS
Samotná realizace a uspokojivá funkčnost IS vedoucí k zefektivnění administrace
plošných lesnických opatření
MZe vnitřně
Zajištění metodického vedení a uživatelské podpory uživatelů IS (operátorů IS
a žadatelů o dotace).
Pro bezproblémové zvládání práce s IS a administraci jednotlivých opatření je nutné
správcům IS a uživatelům (žadatelům o dotaci) zajistit jednotné metodické vedení
a informovanost o aktuálních postupech práce s IS.
Metodická, osvětová
MZe
ÚHÚL
Státní rozpočet
Průběžně, nejméně 1 x za rok v návaznosti na realizaci nových funkcionalit
a opatření PRV
Školící a informační materiály (letáky, tiskové zprávy, metodické pokyny)
Uživatelské reference
MZe vnitřně
D.o.10 Zabezpečit pokračování vývoje robustního informačního a datového centra
zajišťujícího správu a dostupnost všech relevantních datových kolekcí pořizovaných
napříč resortem lesního hospodářství. Datové úložiště bude určeno pro poskytování
informací a jejich využití v souladu s principy INSPIRE a zásadami bezpečnostní
politiky (ISMS).
D.1 Trvale udržitelné hospodaření v lesích za soustavného zlepšování jejich stavu
Zpracování analýzy správy a rozvoje IDC, datových zdrojů a IS pro vizualizaci
datových zdrojů, tvorba projektových záměrů (PZ) pro vytvoření vhodných
funkcionalit IS a ochranu poskytovaných dat.
V rámci přípravy na realizaci a rozvoj IDC je nutné identifikovat potenciálně
dostupné a využitelné datové zdroje a jejich zabezpečení proti zneužití. Dále je
nutné stanovit vhodné postupy jejich administrace. Na základě této analýzy bude
zpracován PZ věcného a IT řešení problému.
Analytická, projektová
MZe
ÚHÚL
Státní rozpočet
Do 31. 12. 2018
Zpracované PZ
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Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument

Počet zpracovaných a realizovaných PZ
MZe vnitřně
Realizace, otestování a nasazení funkcionalit IS, včetně navazujících mobilních
klientů pro práci s daty IDC v terénu.
Na základě provedených analýz budou postupně realizovány jednotlivé PZ vedoucí
k zabezpečenému zpřístupnění dat IDC a zajištěna správa a rozvoj IS pro práci
s těmito daty včetně mobilního modulu pro práci s daty v terénu.
Realizační
MZe
ÚHÚL
Státní rozpočet
Do 31. 12. 2020
Předávací protokol nasazení funkcionality IS
Samotná realizace a uspokojivá funkčnost IDC a vizualizačního IS vedoucí
k zefektivnění výkonu SSL a informovanosti odborné lesnické veřejnosti
MZe vnitřně
Zajištění metodického vedení a ochrany dat, včetně uživatelské podpory orgánům
SSL.
V rámci této aktivity je nutné nastavit pravidla příjmu a zpřístupnění dat IDC,
formalizovat jejich zabezpečení a zajistit uživatelům potřebnou podporu pro práci
s vizualizačním IS.
Metodická
MZe
ÚHÚL
Nerelevantní
Do 31. 12. 2017
Pravidla příjmu a výdeje dat IDC.
Vzorové smlouvy pro využívání dat IDC v souladu s ISMS MZe.
Zpracované vzorové dokumenty a metodický pokyn
MZe vnitřně
D.o.11 V návaznosti na výsledky druhého cyklu NIL upřesnit těžební výhledy.
D.1 Trvale udržitelné hospodaření v lesích za soustavného zlepšování jejich stavu
Analýza možností využití aktuálních dat NIL pro odvození těžebních výhledů
za jednotlivé územně-správní jednotky a jejich uplatnění v lesním hospodářství.
Těžební výhledy aktuálně nejsou součástí právních předpisů. V souladu s principy
trvale udržitelného hospodaření a zachování vyrovnanosti produkce dřeva je nutné
analyzovat možnosti jejich využití a uplatnění tohoto prognózování.
Analytická, výzkumná
ÚHÚL
MZe
Nerelevantní
Do 31. 12. 2017
Analýza využitelnosti dat NIL
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Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita

Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita

Popis aktivity

Typ aktivity
Gestor

Provedená analýza
ÚHÚL reportuje MZe
Zpracování modelu těžebních výhledů využívajícího data NIL a komparace modelu
s výhledy sestavenými z dat LHP.
Aktuální data NIL mají potenciál poskytovat objektivní výsledky pro zhodnocení
a prognózu produkčních schopností lesních porostů v daném zájmovém území
(regionu).
Realizační
ÚHÚL
MZe
Státní rozpočet
Do 31. 12. 2018
Webová aplikace - modul těžebních výhledů NIL a jeho uveřejnění
Samotná realizace webové aplikace
ÚHÚL reportuje MZe
D.o.12 Motivovat vlastníky lesa k zapojení do Národního programu ochrany
a reprodukce genofondu lesních dřevin a k naplňování cílů tohoto programu,
zejména pak zajistit dostatek uznaných zdrojů reprodukčního materiálu a reprodukci
těchto zdrojů.
D.1 Trvale udržitelné hospodaření v lesích za soustavného zlepšování jejich stavu
Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 20142018
Motivace vlastníků lesa k vyhledávání cenných genotypů lesních dřevin, jejich
uznání za zdroje reprodukčního materiálu a jejich zařazení do Národního programu
ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2014–2018 a programu
navazujícího.
Ekonomické
MZe
ÚHÚL
Státní rozpočet a fondy EU
Nejbližší kontrolní termín: 31. 12. 2018

Počet subjektů zapojených do Národního programu
MZe vnitřně
Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin pro navazující
období (2019-2030)
Příprava a následně realizace cílů Národního programu ochrany a reprodukce
genofondu lesních dřevin vyhlášeného na další (navazující) období včetně realizace
poskytování podpor na genetické zdroje lesních dřevin podle „Zásad“
pro poskytování dotací a dále v rámci opatření Programu rozvoje venkova na další
(navazující) období.
Ekonomické
MZe
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Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita

Popis aktivity

Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita

Popis aktivity

Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní

ÚHÚL
Státní rozpočet a fondy EU
Nejbližší kontrolní termín: 31. 12. 2018

Vyhlášení Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin
pro období 2019 - 2030, následně počet subjektů zapojených do programu
MZe vnitřně
D.o.13 Optimalizovat dostupnost reprodukčního materiálu požadovaného původu
pro producenty sadebního materiálu lesních dřevin.
D.1 Trvale udržitelné hospodaření v lesích za soustavného zlepšování jejich stavu
Vytvoření zásob reprodukčního materiálu (osiva) lesních dřevin pro PLO 1
V návaznosti na schválení Programu revitalizace Krušných hor: Vytvoření
a průběžné doplňování zásob reprodukčního materiálu (osiva) pro PLO 1 v rámci
LČR v Semenářském závodě Týniště nad Orlicí; v případě semenného roku
a s ohledem na výhledové plány vytvoří LČR zásoby osiva využitelného pro umělou
obnovu lesa a zalesňování v Krušných horách minimálně na 5 let.
Realizační
MZe
LČR
Nejbližší kontrolní termín: 31. 12. 2018

Množství osiva pro PLO 1
MZe vnitřně
D.o.14 Ve spolupráci s největšími vlastníky lesa (zejména státními lesy)
optimalizovat smluvní pěstitelství (jasné zadání a jistota odběru pro producenty
sadebního materiálu lesních dřevin).
D.1 Trvale udržitelné hospodaření v lesích za soustavného zlepšování jejich stavu
Koordinace nabídky a poptávky reprodukčního materiálu lesních dřevin, včetně
plánování potřeby sadebního materiálu (pilotně pro oblast Krušných hor; pokud
se tento systém provozně osvědčí, může být postupně rozšířen na další oblasti v
ČR.).
V návaznosti na schválení Programu revitalizace Krušných hor: Zřízení a provoz
informačního systému nabídky a poptávky reprodukčního materiálu pro Přírodní
lesní oblast č. 1 - Krušné hory. Sestavení výhledových plánů potřeby sadebního
materiálu a sběru semenného materiálu pro obnovu porostů v Krušných horách
a jejich každoroční aktualizace do roku 2030.
Koordinační
MZe
Státní rozpočet
Nejbližší kontrolní termín: 31. 12. 2017
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Zřízení informačního systému nabídky a poptávky, obsahující výhledové plány
potřeby sadebního materiálu a sběru semenného materiálu.
MZe vnitřně
D.o.16 Vytvoření
sítě
demonstračních
objektů
trvale
udržitelného
obhospodařování v lesích v různých formách vlastnictví.
D.1 Trvale udržitelné hospodaření v lesích za soustavného zlepšování jejich stavu
Tvorba sítě demonstračních objektů
Založení nových demonstračních objektů v závislosti na stanovené metodice dle
jednotlivých PLO a hodnocení založených objektů v návaznosti na jejich účel
Provozní
MZe
Funkční úkol/státní rozpočet
Aktivita běží od roku 2010/ do konce roku 2017 budou založeny 4 nové DO a jeden
DO aktualizován
Zpráva o založení, aktualizaci DO, informační letáky o DO pro veřejnost
Založený/aktualizovaný DO
MZe vnitřně - Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství/MZE
D.o.18 Prostřednictvím PGRLF v oblasti pojištění stabilizovat rizika hospodaření
vážící se k této činnosti.
D.1 Trvale udržitelné hospodaření v lesích za soustavného zlepšování jejich stavu
program Finanční podpora pojištění lesních porostů
Částečná kompenzace pojistného, vynaloženého na pojištění lesních porostů proti
požárům a abiotickým činitelům. Podpora v režimu de minimis
Ekonomické
PGRLF
MZe
Státní rozpočet
Probíhá
Zásady pro poskytování podpor
Celkový počet žádostí, objem poskytnuté podpory.
PGRLF reportuje MZe
Program Finanční podpora pojištění produkce školek
Částečná kompenzace pojistného, vynaloženého na pojištění sadebního materiálnu
lesních dřevin. Podpora v režimu de minimis
Ekonomické
PGRLF
MZe
Státní rozpočet
Probíhá, 1. kontrolní termín 31. 12. 2016
Zásady pro poskytování podpor
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Celkový počet žádostí, objem poskytnuté podpory.
PGRLF reportuje MZe
D.o.19 Prostřednictvím podpůrných programů PGRLF nadále podporovat
konkurenceschopnost a rozvoj subjektů podnikajících v oblasti lesního hospodářství
a zpracování dřeva.
D.1 Trvale udržitelné hospodaření v lesích za soustavného zlepšování jejich stavu
program Lesní hospodář
Podpora podnikatelů v oblasti lesního hospodářství formou dotace části úroků
z úvěru poskytnutého bankou. Podpora v režimu de minimis.
Ekonomické
PGRLF
MZe
Státní rozpočet
Do roku 2020, 1. kontrolní termín 31. 12. 2016
Pokyny pro poskytování podpor
Celkový počet žádostí, objem poskytnuté podpory.
PGRLF reportuje MZe
program Zpracovatel dřeva
Podpora podnikatelů v oblasti zpracování dřeva formou dotace části úroků z úvěru
poskytnutého bankou. Podpora v režimu de minimis.
Ekonomické
PGRLF
MZe
Státní rozpočet
Do roku 2020, 1. kontrolní termín 31. 12. 2016
Pokyny pro poskytování podpor
Celkový počet žádostí, objem poskytnuté podpory.
PGRLF reportuje MZe
program Lesní školkař
Podpora podnikatelů v oblasti lesního hospodářství formou dotace části úroků
z úvěru poskytnutého bankou. Podpora v režimu de minimis.
Ekonomické
PGRLF
MZe
Státní rozpočet
Do roku 2020, 1. kontrolní termín 31. 12. 2016
Pokyny pro poskytování podpor
Celkový počet žádostí, objem poskytnuté podpory.
PGRLF reportuje MZe
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program Investiční úvěry
Investiční úvěry poskytované PGRLF s možností jednorázového snížení jistiny
v režimu de minimis.
Ekonomické
PGRLF
MZe
Státní rozpočet
1. a 2. kolo uzavřeno
3. kolo otevřeno 1. 11. 2016, 1. kontrolní termín 31. 12. 2016
Pokyny pro poskytování podpor
Celkový počet žádostí, výše poskytnutých úvěrů, objem poskytnuté podpory
PGRLF reportuje MZe
Program Provozní úvěry
Provozní úvěry poskytované PGRLF s možností jednorázového snížení jistiny
v režimu de minimis.
Ekonomické
PGRLF
MZe
Státní rozpočet
Probíhá
Pokyny pro poskytování podpor
Celkový počet žádostí, výše poskytnutých úvěrů, objem poskytnuté podpory
PGRLF reportuje MZe
D.o.21 Analyzovat současnou spotřebu dřeva v ČR.
D.2 Konkurenceschopnost hodnotového řetězce
hospodářství
Analýza spotřeby dřeva v České republice
Zhodnocení dostupnosti dřeva
Provozní
MZe

založeného

Funkční úkol/státní rozpočet
2018
Strategie podpory využívání dřeva
Ano/ne
MZe vnitřně - Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství/MZE
Analýza spotřeby dřeva v České republice
Průzkum spotřeby dřeva
Provozní
MZe
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Funkční úkol/státní rozpočet
Druhá pol. roku 2017
Strategie podpory využívání dřeva
Ano/ne
MZe vnitřně - Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství/MZE
D.o.22 Zhodnotit dostupnou legislativu týkající se využívání dřeva a dřevěných
výrobků.
D.2
Konkurenceschopnost hodnotového řetězce založeného na lesním
hospodářství
Rešerše právních předpisů pro využívání a používání dřeva
Zadání rešerše
Provozní
MZe
Funkční úkol/státní rozpočet
Druhá pol. roku 2017
Strategie podpory využívání dřeva
Ano/ne
MZe vnitřně
Možnosti (časová a odborná náročnost) úprav vybraných legislativních prvků
Analýza možností legislativních úprav
Provozní
MZe
Funkční úkol/státní rozpočet
2018
Strategie podpory využívání dřeva
Ano/ne
MZe vnitřně
D.o.23 Zrevidovat technické normy platné pro využívání dřeva.
D.2
Konkurenceschopnost hodnotového řetězce založeného na lesním
hospodářství
Analýza současného stavu norem
Rešerše stávajících norem ve využívání dřeva
Provozní
MZe
Funkční úkol/ státní rozpočet
2018
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Strategie podpory využívání dřeva

MZe vnitřně
Možnosti úprav norem a jejich dopad v lesnickém sektoru
Analýza možností legislativních úprav (časová a materiálová náročnost)
Provozní
MZe
Funkční úkol/ státní rozpočet
Druhá pol. roku 2017
Strategie podpory využívání dřeva

MZe vnitřně
D.o.26 Podporovat informační a osvětové kampaně pro veřejnost a vzdělávací
akce pro architekty a jiné odborné skupiny pracující se dřevem.
D.2 Konkurenceschopnost hodnotového řetězce založeného na lesním
hospodářství
Finanční a odborná podpora akcí vedoucí ke zvýšení informovanosti veřejnosti
o možnostech zpracování a využití dřeva.
Podpora/záštita akcí v rámci lesnických a dřevařských výstav, které veřejnost
na konkrétních situacích informují o pozitivech dřeva a dřevěných výrobků.
Provozní
MZe
Funkční úkol/státní rozpočet
Každoročně
Účast na akcích

MZe vnitřně - Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství
D.o.27 Zachovat nediskriminační přístup ke dřevu pocházejícího z lesů
ve vlastnictví státu pro všechny skupiny jeho zpracovatelů“.
D.2
Konkurenceschopnost hodnotového řetězce založeného na lesním
hospodářství
Zakázky na lesnické práce ze strany LČR
Možnosti získání dřevní hmoty pro subjekty v lesním hospodářství v lesích
pod správou LČR
Provozní
MZe
Nerelevantní

112

Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření

Každoročně
Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy České
republiky, s.p., od roku 2012

MZe vnitřně - Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství/MZE
D.o.29 Zajistit odpovídající PR sektoru zdůrazňující využívání obnovitelných
zdrojů, příznivý vliv na krajinu, ekosystémové služby a přírodu.
D.2
Konkurenceschopnost hodnotového řetězce založeného na lesním
hospodářství
Prezentace LH s důrazem na využívání dřeva
Prezentace lesního hospodářství, lesa a dřeva se zdůrazněním všech pozitiv
při využívání dřeva jako obnovitelného zdroje v rámci lesnických výstav, týdne lesů
a akcí lesní pedagogiky.
Provozní
MZe
Funkční úkol/státní rozpočet
Každoročně
Účast na akcích
Ano/ne
MZe vnitřně - Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky
D.o.30 Pravidelně hodnotit a postupně zpřesňovat statistická data zahraničního
obchodu s dřevem a dřevařskými výrobky.
D.2
Konkurenceschopnost hodnotového řetězce založeného na lesním
hospodářství
Statistické hodnocení dat z ČSÚ
Hodnocení a analýza dat z podkladů ČSÚ
Provozní
MZe
Funkční úkol/státní rozpočet
Každoročně
Dotazníky EUROSTATU
Index
MZe vnitřně - Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství/MZe
D.o.31 Formou zákona založit lesnicko-dřevařský fond, který bude podporovat
shora uvedené dílčí cíle a opatření, konkrétně: činnosti a aktivity, jejichž cílem
je propagace spotřeby dřeva a výrobků na bázi dřeva, výzkum a inovace v oblasti
dřeva, výrobků ze dřeva, zpracování souvisejících studií, získávání poznatků
ze zahraničních výzkumných pracovišť, revize stávajících technických norem
pro použití dřeva, osvětu a dlouhodobě koncipované kampaně na podporu spotřeby
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dřeva a jeho širšího využití zejména ve stavebnictví, rozvoj studijních oborů, které
se zabývají využitím dřeva, průzkumy trhu směřující k podpoře spotřeby dřeva na
tuzemském trhu, účast a realizaci výstav, seminářů, konferencí pro odbornou
i laickou veřejnost, výrobu tištěných a audiovizuálních materiálů a prezentaci
v médiích, aktivity lesní pedagogiky
D.2 Konkurenceschopnost hodnotového řetězce založeného na lesním
hospodářství
Lesnicko-dřevařský fond
Legislativní ukotvení, nastavení fungování a spuštění fondu
Legislativní, ekonomické
MZe
Státní rozpočet + rozpočty vlastníků lesů a dřevozpracujících podniků
2018
Lesní zákon a organizační předpisy
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E.o.1 Podporovat a využívat národní dotace a účelné využívání dotačních titulů
EU.
E.1
Zachování konkurenceschopné a ekonomicky životaschopné tradiční
akvakultury s pozitivními mimoprodukčními funkcemi
Shromažďování údajů
Podpora shromažďování a využívání údajů o odvětví akvakultury.
Informační, provozní
MZe
Fondy EU a státní rozpočet
OP Rybářství na celé období 2014 - 2020: 8. průběžná výzva - jaro 2017
Pravidla pro žadatele a příjemce
Zvýšení procentního podílu provedení datových volání (souboru údajů zaslaných
producenty v oblasti akvakultury)
MZe reportuje MMR, EK
Sledovatelnost produktů
Zlepšení sledovatelnosti produktů akvakultury a rybolovu.
Ekonomické
MZe
Fondy EU a státní rozpočet
OP Rybářství na celé období 2014 - 2020:6. průběžná výzva - podzim 2016
Předpoklad: 13. výzva - jaro 2019
Pravidla pro žadatele a příjemce
Počet provedených kontrol v rámci softwaru pro sledovatelnost produktů
akvakultury
MZe reportuje MMR, EK
Investice do zpracování produktů
Podpora investic na rozšíření, vybavení, modernizace podniků a výstavbu
zpracoven, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh.
Ekonomické
MZe
Fondy EU a státní rozpočet
OP Rybářství na celé období 2014 - 2020:1. výzva - říjen 2015
5. výzva - říjen 2016
Předpoklad: 11. výzva - říjen 2017
Pravidla pro žadatele a příjemce
Produkce zpracovaných ryb
MZe reportuje MMR, EK
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Inovace
Podpora inovativních metod a technologií - produktových a procesních inovací
vedoucích ke zvýšení konkurenceschopnosti rybářských subjektů prostřednictvím
aplikace nových metod chovu a nakládání s rybami, zavádění nových nebo
podstatně zlepšených produktů, nových akvakulturních druhů s dobrým tržním
potenciálem, nových nebo zdokonalených řídicích a organizačních systémů, které
budou pro příjemce podpory nové nebo významně zlepšené.
Ekonomické
MZe
Fondy EU a státní rozpočet
OP Rybářství na celé období 2014 - 2020: 1. výzva - říjen 2015
Předpoklad: 11. výzva – říjen 2017
Pravidla pro žadatele a příjemce
Změna objemu/hodnoty produkce akvakultury
Udržení objemu akvakulturní produkce
MZe reportuje MMR, EK
Akvakultura poskytující environmentální služby
Vysazování úhoře říčního do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe
a řeky Odry.
Ekonomické
MZe
Fondy EU a státní rozpočet
OP Rybářství na celé období 2014 - 2020: 2. výzva – průběžná - říjen/listopad
Pravidla pro žadatele a příjemce
Množství vysazeného úhoře
MZe reportuje MMR, EK
Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků
Zachování, případně rozšíření národních dotací (problematika sucha x povodní
atd.)
Ekonomické
MZe
Státní rozpočet
Národní dotace - 1x rok
Dotační titul
Počet vyplácených dotací; indikátory podle jednotlivých dotačních titulů
Produktivní investice do akvakultury
Podpora investic přispívajících ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků
akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících,
důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské, sociální struktury a životního
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prostředí.
Ekonomické
MZe
Fondy EU a státní rozpočet
OP Rybářství na celé období 2014 - 2020: 1. výzva - říjen 2015
5. výzva - říjen 2016
Předpoklad: 11. výzva - říjen 2017
Pravidla pro žadatele a příjemce
Změna objemu/hodnoty produkce akvakultury
Udržení objemu akvakulturní produkce
MZe reportuje MMR, EK
Diverzifikace akvakultury
Rozšíření možností a příjmů podnikatelů v akvakultuře o další formy podnikání úzce
spojené s produkční činností v akvakultuře, a to za předpokladu, že doplňkové
činnosti souvisí s hlavní činností podniku akvakultury, včetně cestovního ruchu
s nabídkou rybaření, environmentálních služeb v oblasti akvakultury nebo
vzdělávacích činností týkajících se oblasti akvakultury.
Ekonomické
MZe
Fondy EU a státní rozpočet
4. výzva - květen 2016, 9. výzva – duben 2017, předpoklad: jaro 2018
Pravidla pro žadatele a příjemce
Změna objemu/hodnoty produkce akvakultury
Udržení objemu akvakulturní produkce
MZe reportuje MMR, EK
Podpora nových chovatelů
Podpora investic souvisejících se zřizováním podniků akvakultury nově začínajícími
chovateli s cílem zvyšování konkurenceschopnosti odvětví akvakultury.
Ekonomické
MZe
Fondy EU a státní rozpočet
4. výzva - květen 2016, 9. výzva - duben 2017, předpoklad: jaro 2018
Pravidla pro žadatele a příjemce
Změna objemu/hodnoty produkce akvakultury
Udržení objemu akvakulturní produkce
MZe reportuje MMR, EK
Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním
Podpora investic do recirkulačních zařízení a průtočných systémů (včetně líhní)
s dočišťováním. Investice budou směřovány do modernizace stávajících či nových
zařízení pro produkci ryb šetrných k životnímu prostředí a podporujících snižování
negativních vlivů na životní prostředí a zvyšování účinnosti využívání zdrojů.
Ekonomické
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Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita

Popis aktivity

Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor

MZe
Fondy EU a státní rozpočet
OP Rybářství na celé období 2014 - 2020: 1. výzva - říjen 2015
5. výzva - říjen 2016
Předpoklad: 10. výzva - podzim 2017
Pravidla pro žadatele a příjemce
Hodnota akvakulturní produkce pocházející z recirkulačních a průtočných systémů
s dočišťováním
MZe reportuje MMR, EK
E.o.2 Prezentovat a podporovat akvakulturu jakožto významný prvek trvale
udržitelného hospodaření.
E.1
Zachování konkurenceschopné a ekonomicky životaschopné tradiční
akvakultury s pozitivními mimoprodukčními funkcemi
Produktivní investice do akvakultury
Podpora investic přispívajících ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků
akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících,
důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské, sociální struktury a životního
prostředí.
Ekonomické
MZe
Národní dotace, dotační tituly EU
OP Rybářství na celé období 2014 - 2020: 1. výzva - říjen 2015, 5. výzva - říjen
2016
Předpoklad: 11. výzva - říjen 2017
Pravidla pro žadatele a příjemce
Změna objemu/hodnoty produkce akvakultury
Udržení objemu akvakulturní produkce
MZe reportuje MMR, EK
Diverzifikace akvakultury
Rozšíření možností a příjmů podnikatelů v akvakultuře o další formy podnikání úzce
spojené s produkční činností v akvakultuře, a to za předpokladu, že doplňkové
činnosti souvisí s hlavní činností podniku akvakultury, včetně cestovního ruchu
s nabídkou rybaření, environmentálních služeb v oblasti akvakultury nebo
vzdělávacích činností týkajících se oblasti akvakultury.
Ekonomické
MZe
Národní dotace, dotační tituly EU
4. výzva - květen 2016, 9. výzva - duben 2017
Předpoklad: jaro 2018
Pravidla pro žadatele a příjemce
Změna objemu/hodnoty produkce akvakultury
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aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita

Popis aktivity

Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní

Udržení objemu akvakulturní produkce
MZe reportuje MMR, EK
Podpora nových chovatelů
Podpora investic souvisejících se zřizováním podniků akvakultury nově začínajícími
chovateli s cílem zvyšování konkurenceschopnosti odvětví akvakultury.
Ekonomické
MZe
Národní dotace, dotační tituly EU
4. výzva - květen 2016, 9. výzva - duben 2017
Předpoklad: jaro 2018
Pravidla pro žadatele a příjemce
Změna objemu/hodnoty produkce akvakultury
Udržení objemu akvakulturní produkce
MZe reportuje MMR, EK
Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním
Podpora investic do recirkulačních zařízení a průtočných systémů (včetně líhní)
s dočišťováním. Investice budou směřovány do modernizace stávajících či nových
zařízení pro produkci ryb šetrných k životnímu prostředí a podporujících snižování
negativních vlivů na životní prostředí a zvyšování účinnosti využívání zdrojů.
Ekonomické
MZe
Národní dotace, dotační tituly EU
OP Rybářství na celé období 2014 - 2020: 1. výzva - říjen 2015
5. výzva - říjen 2016
Předpoklad: 11. výzva - říjen 2017
Pravidla pro žadatele a příjemce
Hodnota akvakulturní produkce pocházející z recirkulačních a průtočných systémů
s dočišťováním
MZe reportuje MMR, EK
Propagační kampaně
Příprava strategie a realizace regionálních, celostátních nebo nadnárodních
komunikačních a propagačních kampaní o produktech akvakultury a jiných
komunikačních kampaní zlepšujících povědomí veřejnosti o odvětví rybolovu
a akvakultury. Cílem je představit českou akvakulturu jako jedinečný zdroj
dodávající kvalitní české potraviny. Přestavit českou akvakulturu jako systém šetrný
a ohleduplný k životnímu prostředí, který zvyšuje rozmanitost a bohatost české
krajiny a také jako tradiční české řemeslo. Zvyšovat zájem o rybí maso.
Ekonomické
MZe
Národní dotace, dotační tituly EU
3. průběžná výzva - vyhlášena v květnu
Předpoklad: 9. výzva - jaro 2017
Pravidla pro žadatele a příjemce
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dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita

Popis aktivity

Počet projektů zaměřených na opatření pro uvádění produktů na trh a podporu
skladování, počet kampaní
MZe reportuje MMR, EK
E.o.3 Systémová koordinace řídících mechanismů v zemědělství
E.1
Zachování konkurenceschopné a ekonomicky životaschopné tradiční
akvakultury s pozitivními mimoprodukčními funkcemi
programy OP Rybářství, národní dotační tituly
Zlepšit sledovatelnost a shromažďování sběru dat - vytvořit software. Diverzifikovat
činnosti rybářských mikropodniků, malých a středních podniků. Vytvoření organizací
producentů v odvětví rybolovu a akvakultury
Ekonomické
MZe
Národní dotace, OP Rybářství + navazující programová období
Národní dotace (podle dostupnosti finančních prostředků),
(programové období 2014 - 2020) + navazující programová období

OP

rybářství

Dotační tituly
Počet organizací producentů
Koordinační software
Zlepšit sledovatelnost a shromažďování sběru dat - vytvořit software. Diverzifikovat
činnosti rybářských mikropodniků, malých a středních podniků. Vytvoření organizací
producentů v odvětví rybolovu a akvakultury
Organizační
MZe
Národní dotace, OP Rybářství + navazující programová období
Národní dotace (podle dostupnosti finančních prostředků),
(programové období 2014 - 2020) + navazující programová období

OP

rybářství

Existence softwaru umožňující koordinaci

E.o.4 Propagace akvakultury prostřednictvím masmédií (televize, rozhlas, noviny,
atd.).
E.1
Zachování konkurenceschopné a ekonomicky životaschopné tradiční
akvakultury s pozitivními mimoprodukčními funkcemi
Propagační kampaně
Příprava strategie a realizace regionálních, celostátních nebo nadnárodních
komunikačních a propagačních kampaní o produktech akvakultury a jiných
komunikačních kampaní zlepšujících povědomí veřejnosti o odvětví rybolovu
a akvakultury. Cílem je představit českou akvakulturu jako jedinečný zdroj
dodávající kvalitní české potraviny. Přestavit českou akvakulturu jako systém šetrný
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Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita

Popis aktivity

Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování

a ohleduplný k životnímu prostředí, který zvyšuje rozmanitost a bohatost české
krajiny a také jako tradiční české řemeslo. Zvyšovat zájem o rybí maso.
Ekonomické
MZe
Národní dotace, dotační tituly EU
3. průběžná výzva - vyhlášena v květnu
Předpoklad: 9. výzva - jaro 2017
Pravidla pro žadatele a příjemce
Počet projektů zaměřených na opatření pro uvádění produktů na trh a podporu
skladování, počet kampaní
MZe reportuje MMR, EK
E.o.7 Zajistit vyhodnocování predačního tlaku a koordinovanost postupu
v problematice rybožravých predátorů
E.1
Zachování konkurenceschopné a ekonomicky životaschopné tradiční
akvakultury s pozitivními mimoprodukčními funkcemi
Nastavení cíleného vyhodnocování a řízení populací rybožravých predátorů,
omezení škod na rybářství
Na základě dosavadních tuzemských a zahraničních poznatků zajistit
vyhodnocování a vypracovat strategii řízení populací, resp. omezení škod u
nejvýznamnějších rybožravých predátorů, tj. zejména kormorána velkého a vydry
říční. Nastavení únosné míry škod, resp. početních stavů těchto rybožravých
predátorů na území ČR, popřípadě po dohodě s ostatními členskými státy EU také
na území EU.
Procesní
MŽP
MZe, MF
Státní rozpočet, prostředky EU
Nelze stanovit (dlouhodobý proces)
Strategie
únosná míra škod, resp. únosné početní stavy rybožravých predátorů, opatření k
omezení škod, resp. ulovené kusy nad stanovenou míru početních stavů

E.o.8 Zajistit zásady správného zemědělského hospodaření
E.1
Zachování konkurenceschopné a ekonomicky životaschopné tradiční
akvakultury s pozitivními mimoprodukčními funkcemi
Změna dotačních titulů podporující rostlinnou výrobu
Taková úprava dotační politiky ČR vůči zemědělcům především v rostlinné výrobě,
která povede k tradičním způsobům zemědělské praxe (omezení eroze, snížení
zabahnění rybníků, atd.)
Procesní
MZe
Státní rozpočet (národní dotace), dotační tituly EU
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Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity

Průběžně
Změna dotační politiky v zemědělství (podpora tradičních zásad zemědělské praxe)

E.o.9 Podporovat polointenzivní chov ryb v rybnících v takovém složení obsádky,
která bude omezovat možnosti zvýšeného výskytu invazivních druhů (např. karas
stříbřitý, střevlička východní).
E.1 Zachování konkurenceschopné a ekonomicky životaschopné tradiční
akvakultury s pozitivními mimoprodukčními funkcemi
Podpora rybníkářských subjektů na činnosti omezující výskyt invazivních
nepůvodních druhů ryb v souladu s podporou trvalé udržitelnosti tradiční
akvakultury v rybnících.
Podpořit tradiční chov ryb v rybnících a snížit či utlumit invazivní nepůvodní druhy
ryb.
Finanční, výzkumná - metodická/organizační, legislativní
MŽP, MZe
MŽP
V rámci implementace nařízení 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či
vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů
Národní dotace, EU dotace
Snížení populace invazních nepůvodních druhů, produkce ryb (tun/rok)

E.o.1 Účelné využívání dotačních titulů EU, využívat národní dotace
E.2 Posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí v sektoru
akvakultury včetně souvisejícího zpracování, investice do vývoje moderní intenzivní
technologie chovu umožňující udržitelnou produkci ryb při nízké spotřebě vody
a minimálním zatížení životního prostředí a zajištění welfare chovaných ryb
Národní dotační program - Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků.
Zachování, případné rozšíření národních dotací (problematika sucha x povodní,
atd.)
Ekonomické
MZe
Státní rozpočet
Národní dotace (podle státního rozpočtu)
Dotační tituly,
Vyplacené finanční prostředky
Inovace
Podpora inovativních metod a technologií - produktových a procesních inovací
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Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření

Strategický cíl
Aktivita

Popis aktivity

Typ aktivity
Gestor
Spolugestor

vedoucích ke zvýšení konkurenceschopnosti rybářských subjektů prostřednictvím
aplikace nových metod chovu a nakládání s rybami, zavádění nových nebo
podstatně zlepšených produktů, nových akvakulturních druhů s dobrým tržním
potenciálem, nových nebo zdokonalených řídicích a organizačních systémů, které
budou pro příjemce podpory nové nebo významně zlepšené.
Ekonomické
MZe
Fondy EU a státní rozpočet
"OP Rybářství na celé období 2014 - 2020: 1. výzva - říjen 2015
Předpoklad: 10. výzva podzim 2017"
Pravidla pro žadatele a příjemce
Změna objemu/hodnoty produkce akvakultury
Udržení objemu akvakulturní produkce
MZe reportuje MMR, EK
Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním
Podpora investic do recirkulačních zařízení a průtočných systémů (včetně líhní)
s dočišťováním. Investice budou směřovány do modernizace stávajících či nových
zařízení pro produkci ryb šetrných k životnímu prostředí a podporujících snižování
negativních vlivů na životní prostředí a zvyšování účinnosti využívání zdrojů.
Ekonomické
MZe
Fondy EU a státní rozpočet
OP Rybářství na celé období 2014 - 2020: 1. výzva - říjen 2015
5. výzva - říjen 2016
Předpoklad: 11. výzva - říjen 2017
Pravidla pro žadatele a příjemce
Hodnota akvakulturní produkce pocházející z recirkulačních a průtočných systémů
s dočišťováním
MZe reportuje MMR, EK
E.o.2 Prezentovat a podporovat akvakulturu jakožto významný prvek trvale
udržitelného hospodaření.
E.2 Posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí v sektoru
akvakultury včetně souvisejícího zpracování, investice do vývoje moderní intenzivní
technologie chovu umožňující udržitelnou produkci ryb při nízké spotřebě vody
a minimálním zatížení životního prostředí a zajištění welfare chovaných ryb
Podle programů OP rybářství
Využívat programy OP Rybářství a národní dotace z důvodu propagace českého
rybářství - osvěta veřejnosti. A to nejen z důvodu zvýšení spotřeby ryb, ale
propagace by měla být zaměřena také na tradiční rybářské řemeslo, jakožto tradiční
způsob hospodaření v ČR, který je šetrný k životnímu prostředí se všemi pozitivními
funkcemi.
Ekonomické
MZe
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Zdroj
financování

Národní dotace, OP Rybářství

Realizace

Národní dotace (podle dostupnosti
(programové období 2014 - 2020)

Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření

Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity

finančních

prostředků),

OP

rybářství

Dotační tituly,
Počet kampaní, produkce tun/rok

E.o.3 Systémová koordinace řídících mechanismů v zemědělství
E.2 Posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí v sektoru
akvakultury včetně souvisejícího zpracování, investice do vývoje moderní intenzivní
technologie chovu umožňující udržitelnou produkci ryb při nízké spotřebě vody
a minimálním zatížení životního prostředí a zajištění welfare chovaných ryb
Dotační programy na odbahňování rybníků
Odbahnění rybníků s cílem zajistit vyšší produkci ryb, včetně zlepšení
mimoprodukčíních funkcí rybníků při zachování polointenzivních metod chovu ryb.
Ekonomické, procesní
MZe
Státní rozpočet, dotace EU
Průběžně
Dotační titul
Počet odbahněných rybníků

E.o.4 Propagace akvakultury prostřednictvím masmédií (televize, rozhlas, noviny,
atd.)
E.2 Posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí v sektoru
akvakultury včetně souvisejícího zpracování, investice do vývoje moderní intenzivní
technologie chovu umožňující udržitelnou produkci ryb při nízké spotřebě vody
a minimálním zatížení životního prostředí a zajištění welfare chovaných ryb
Realizace programů OP Rybářství
využívat programy OP Rybářství z důvodu propagace českého rybářství - osvěta
veřejnosti. A to nejen z důvodu zvýšení spotřeby ryb, ale propagace by měla být
zaměřena také na tradiční rybářské řemeslo, jakožto tradiční způsob hospodaření
v ČR, který je šetrný k životnímu prostředí se všemi pozitivními funkcemi.
Ekonomické
MZe
OP Rybářství + navazující programová období
OP Rybářství (programové období 2014 - 2020) + navazující programová období
Dotační tituly,
Počet kampaní; podle jednotlivých dotačních titulů
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Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Aktivita

Popis aktivity

Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita

Popis aktivity

E.o.1 Účelné využívání dotačních titulů EU, využívat národní dotace
E.3 Zajistit stabilní, druhově rozmanitá rybí společenstva v rybářských revírech
Akvakultura poskytující environmentální služby
Vysazování úhoře říčního do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe
a řeky Odry.
Ekonomické
MZe
Fondy EU a státní rozpočet
OP Rybářství na celé období 2014 - 2020: 2. výzva – průběžná - říjen/listopad
Pravidla pro žadatele a příjemce
Množství vysazeného úhoře
MZe reportuje MMR, EK
Zajistit podporu uživatelů rybářských revírů v oblasti realizace opatření na podporu
přirozené reprodukce ryb, omezování vlivů působících nepříznivě na reprodukci ryb,
včetně invazních druhů a opatření v oblasti záchrany ohrožených a mizejících druhů
ryb, včetně podpory zarybňování úhořem říčním a chovu a zarybňování
lososovitými a reofilními druhy ryb.
Zajisit veřejné podpory pro uživatele rybářských reívrů pro podporu reprodukce ryb
v rybářských revírech (obnova meandrů, trdlišť, rybí přechody, atd.). Zajistit veřejné
podpory pro uživatele rybářských revírů na omezování vlivů působících nepříznivě
na reprodukci ryb, včetně invazních nepůvodních druhů. Podpora chovu a
vysazování ohrožených a mizejících druhů ryb, včetně podpory zarybňování
lososovitými a reofilními druhy ryb (podpora produkčních chovatelů, podpora na
obnovu a výstavbu zaniklých líhní a odchoven ryb v rámci ČRS a MRS, podpora na
personální zajištění chovu ohrožených a mizejících, lososovitých a reofilních druhů
ryb, atd.)
Ekonomické
MZe
MŽP
Národní dotace, dotační tituly EU + navazující programová období
Národní dotace (podle dostupnosti finančních prostředků), dotační tituly EU (podle
termínu jednotlivých operačních programů) + navazující programová období
Dotační tituly, programové dokumenty
Vyčerpané finanční prostředky (Kč); indikátory podle jednotlivých dotačních titulů
Zavést a podporovat dotační tituly EU vedoucí k podpoře co nejekologičtějších
úprav vodních toků
Zajistit podprou správců vodních toků a jejich spolupráce s uživateli rybářských
revírů v oblasti realizace opatření ke zlepšování ekologického stavu vodních toků,
zejména podmínek pro rozvoj přirozených rybích společenstev a jejich reprodukce
(obnova a zlepšování morfologických charakteristik toků, úkrytů pro ryby, provázání
toků s nivou, atd.).
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Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace

Ekonomické
MZe
MŽP
Národní dotace, dotační tituly EU + navazující programová období
Národní dotace (podle dostupnosti finančních prostředků), dotační tituly EU (podle
termínu jednotlivých operačních programů) + navazující programová období

Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita

Popis aktivity

Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj

Podpora národního dotačního titulu - Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských
revírů.
1. Zajistit pokračování podpory pro uživatele rybářských revírů v oblasti
podpory a obnovy rybích společenstev ovlivněných zejména nadměrnou
predací rybožravými predátory a nepříznivými klimatickými podmínkami
(povodně x sucho).
2. Navýšení finančních prostředků minimálně na částku 30 mil. Kč. Jelikož dle
zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených zvláště
chráněnými živočichy, nelze poskytovat náhrady škod na rybích populacích
v rybářských revírech, tak dle názoru MZe a MŽP je potřeba efektivně
podpořit uživatele rybářských revírů, aby mohli zajistit obnovu poškozených,
v mnoha případech zcela zdevastovaných rybích populací. Dosavadní
finanční prostředky v tomto dotačním titulu byly každoročně ve výši 15 mil.
Kč (pro rok 2018 je přepdoklad ve výši pouze 5 mil. Kč). Takováto výše
finančních prostředků je zcela nedostatečná s ohledem k výši škod
způsobovaných každoročně rybožravými predátory (v roce 2016 byla výše
škod v rybářských revírech jen Českého rybářského svazu ve výši 117 mil.
Kč.) a nevyčíslitelným škodám na rybích populacích způsobenými dalšími
negativními faktory (např. úpravy vodních toků, znečištění, atd.)
Ekonomické
MZe a MF
Státní rozpočet
Národní dotace - 1x rok
dotační titul
Vyplacené finanční prostředky
E.o.3 Systémová koordinace řídících mechanismů v zemědělství
E.3 Zajistit stabilní, druhově rozmanitá rybí společenstva v rybářských revírech
Tvorba softwaru pro potřeby státní správy rybářství
Software pro vytvoření podrobné evidence rybářských revírů a rybníkářů v České
republice
ekonomické, procesní
MZe
Rozpočet MZe
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financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita

Popis aktivity

Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita

V souladu s celkovou koncepcí MZE
Software
Evidence revírů, počet opatření, rozsah využití softwarových nástrojů

E.o.7 Zajistit vyhodnocení predačního tlaku a koordinovanost postupu
v problematice rybožravých predátorů
E.3 Zajistit stabilní, druhově rozmanitá rybí společenstva v rybářských revírech
Nastavení cíleného vyhodnocování a řízení populací rybožravých predátorů,
omezení škod na rybářství
Na základě dosavadních tuzemských a zahraničních poznatků zajistit
vyhodnocování a vypracovat strategii řízení populací, resp. omezení škod u
nejvýznamnějších rybožravých predátorů, tj. zejména kormorána velkého a vydry
říční. Nastavení únosné míry škod, resp. početních stavů těchto rybožravých
predátorů na území ČR, popřípadě po dohodě s ostatními členskými státy EU také
na území EU.
Procesní, strategická
MŽP
MZe, MF
Státní rozpočet
Nelze stanovit
Strategie
Únosná míra škod, resp. únosné početní stavy rybožravých predátorů, opatření k
omezení škod, resp. ulovené kusy nad stanovenou míru početních stavů

E.o.1 Účelné využívání dotačních titulů EU, využívat národní dotace
E.4 Zajistit vhodné podmínky pro výskyt ryb v rybářských revírech
Zavést a podporovat dotační tituly EU vedoucí k podpoře rybích společenstev
v rybářských revírech.
Podpora výstavby funkčních rybích přechodů, podpora pouze takových úprav
vodních toků, které jsou šetrné k životnímu prostředí, atd.
Ekonomické
MZe
MŽP
Národní dotace, dotační tituly EU
Národní dotace (podle finančních prostředků státního rozpočtu), dotační tituly
(podle vypsaných operačních programů)
Dotační tituly, programové dokumenty
Vyčerpané finanční prostředky (Kč); indikátory podle jednotlivých dotačních titulů
Zavést a podporovat dotační tituly EU vedoucí k podpoře co nejekologičtějších
úprav vodních toků
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Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl

Podpora výstavby funkčních rybích přechodů, podpora pouze takových úprav
vodních toků, které jsou šetrné k životnímu prostředí, atd.
Ekonomické
MZe
MŽP
Národní dotace, dotační tituly EU
Národní dotace (podle finančních prostředků státního rozpočtu), dotační tituly
(podle vypsaných operačních programů)
Dotační titul, programové dokumenty
Vyčerpané finanční prostředky (Kč); indikátory podle jednotlivých dotačních titulů
Nadále podporovat Národní dotační titul - Podpora mimoprodukčních funkcí
rybářských revírů.
Podpora výstavby funkčních rybích přechodů, podpora pouze takových úprav
vodních toků, které jsou šetrné k životnímu prostředí, atd.
Ekonomické
MZe
MŽP
Národní dotace, dotační tituly EU
Podle finančních prostředků státního rozpočtu
Dotační titul, programové dokumenty
Vyčerpané finanční prostředky (Kč); indikátory podle jednotlivých dotačních titulů

E.o.3 Systémová koordinace řídících mechanismů v zemědělství
E.4 Zajistit vhodné podmínky pro výskyt ryb v rybářských revírech
Úprava dotčených dokumentů a pravidel zabývající se aktuálně nastaveným
režimem úprav vodních toků a nastavení dotačních titulů v oboru vodohospodářství
ve smyslu ekologických a přírodě co nejvíce šetrných úprav vodních toků
Zajištění ekologického přístupu k managementu s krajinou jakožto celku s mnoha
funkcemi
Ekonomické, procesní
MZe
MŽP
Státní rozpočet, dotace EU
Nelze stanovit (dlouhodobý proces)
Změna dotační politiky ČR, změněna dotčených pravidel a dokumentů

E.o.8 Zajistit zásady správného zemědělského hospodaření
E.4 Zajistit vhodné podmínky pro výskyt ryb v rybářských revírech
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Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity

Změna dotačních titulů podporující rostlinnou výrobu
Taková úprava dotační politiky ČR vůči zemědělcům především v rostlinné výrobě,
která povede k tradičním zásadám zemědělské praxe (omezení eroze, snížení
zabahnění rybářských revírů, omezení splachů, atd.)
Ekonomické, procesní
MZe
Státní rozpočet (národní dotace), dotační tituly EU
Nelze stanovit (dlouhodobý proces)
Změna dotační politiky v zemědělství (podpora tradičních zásad zemědělské praxe)

E.o.10 Zajistit koordinovanost cílů rekreačního rybářství se zájmy ostatních
uživatelů vod a správců vodních toků
E.4 Zajistit vhodné podmínky pro výskyt ryb v rybářských revírech
Důsledná kontrola ministerstva v průběhu kontrol krajských úřadů
Důsledně dbát, aby uživatelé rybářských revírů byly vždy účastníky řízení v řízeních
týkajících se úprav vodních toků, staveb na pobřežních pozemcích, atd.
Procesní
MZe
MŽP
Nerelevantní
Průběžně

Nelze stanovit

E.o.11 Zajistit součinnost uživatelů rybářských revírů společně s kompetentními
orgány státní správy při řešení problematiky činností MVE
E.4 Zajistit vhodné podmínky pro výskyt ryb v rybářských revírech
Změna zákona č. 458/2000 Sb., změna zákona č. 114/1992 Sb., změna zákona
254/2001 Sb.
Zajistit dohled a důslednou kontrolu nad vlastníky MVE a nastavit vysoké sankce
za nedodržování minimálních průtoků v tocích
Procesní
MZe
MŽP
Státní rozpočet
Nelze stanovit (dlouhodobý proces)

Počty kontrol
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Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

E.o.12 Podporovat výstavbu ČOV (nejlépe i s terciálním stupněm čištění)
E.4 Zajistit vhodné podmínky pro výskyt ryb v rybářských revírech
Národní dotační tituly, dotační tituly EU
Podporovat výstavbu ČOV s co nejkvalitnějším čištěním
Ekonomické
MZe
MŽP

Opatření

E.o.1 Využívat národní dotace a dotace EU
E.5 Zvýšit zájem a využití potenciálu rekreačního rybolovu v rámci regionálního
rozvoje a podpora vzdělání a komunikace
Zavést a podporovat dotační tituly EU a národní dotační tituly vedoucí k práci
s dětmi a mládeží. Zachování podpory z režimu vzdělávacích aktivit MZe.
Dotační programy EU prostřednictvím OP Rybářství. Zachování, případné rozšíření
národních dotací (Roční vzdělávací plány, atd.)
Ekonomické
MZe
MŠMT

Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování

Národní dotace, dotační tituly EU
Nelze stanovit (závislé na finančních prostředcích)
Dotační tituly
Počet nových ČOV

Národní dotace, dotační tituly EU
Národní dotace (každý rok), dotační tituly EU (v závislosti na termínu jednotlivých
programů)
Dotační tituly
Počet zájemců o rybolov

E.o.10 Zajistit koordinovanost cílů rekreačního rybářství se zájmy ostatních
uživatelů vod a správců vodních toků
E.5 Zvýšit zájem a využití potenciálu rekreačního rybolovu v rámci regionálního
rozvoje a podpora vzdělání a komunikace
Osvěta pořádaná Ministerstvem zemědělství vůči vodoprávním úřadům z hlediska
uživatelů rybářských revírů jako účastníků řízení při úpravách vodních toků
Důsledně dbát, aby uživatelé rybářských revírů byly vždy účastníky řízení v řízeních
týkajících se úprav vodních toků, staveb na pobřežních pozemcích, atd.
Legislativní
MZe
Nerelevantní
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Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Průběžně

Opatření

E.o.13 Propagace rekreačního rybářství prostřednictvím masmédií
E.5 Zvýšit zájem a využití potenciálu rekreačního rybolovu v rámci regionálního
rozvoje a podpora vzdělání a komunikace
Zavést a podporovat dotační tituly EU a národní dotační tituly vedoucí k propagaci
rekreačního rybářství
Propagace rybářství jako volnočasové aktivity u dětí a mládeže
Ekonomické
MZe

Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření

Strategický cíl

Aktivita

Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace

Nelze nastavit

Dotační tituly EU
Dotační tituly EU (v závislosti na termínu jednotlivých programů)
Ddotační tituly
Počet kampaní

E.o.6 Zajistit lepší využití aplikovatelného výzkumu a využití vědeckých výsledků
v praxi
SOUHRNNĚ:
E.1 Zachování konkurenceschopné a ekonomicky životaschopné tradiční
akvakultury s pozitivními mimoprodukčními funkcemi
E.2 Posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí v sektoru
akvakultury včetně souvisejícího zpracování, investice do vývoje moderní intenzivní
technologie chovu umožňující udržitelnou produkci ryb při nízké spotřebě vody
a minimálním zatížení životního prostředí a zajištění welfare chovaných ryb
E.3 Zajistit stabilní, druhově rozmanitá rybí společenstva v rybářských revírech
E.4 Zajistit vhodné podmínky pro výskyt ryb v rybářských revírech
E.5 Zvýšit zájem a využití potenciálu rekreačního rybolovu v rámci regionálního
rozvoje a podpora vzdělání a komunikace
Programy OP Rybářství, národní programy (NAZV, atd.), zavedení a podpora
dotačních titulů EU a národních dotačních titulů pro rozvoj managementu
rybářských revírů
Využívání dotačních titulů pro vědeckou sféru, jejichž výsledky se odráží v praxi např. formou certifikovaných metodik, konferencí, zkušební provozy, pilotní projekty
atd. Podpora OP Rybářství, národní programy
Ekonomické
MZe
Národní dotace, OP Rybářství
Národní dotace (každý rok), OP Rybářství (programové období 2014 - 2020) +
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navazující programová období
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Dotační tituly, vědecké publikace (metodiky, články, atd.)
Ks (publikace, metodiky, články, atd.), indikátory podle jednotlivých dotačních
programů

5.6 Včelařství

Opatření
Strategický cíl

Aktivita

Popis aktivity

Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování

F.o.1
Využívaní dotačních podpor z evropských fondů a národních zdrojů pro
začínající a stávající včelaře.
F.1 Stabilizovat počet včelstev na území ČR a podporovat rovnoměrné rozmístění
Název aktiv Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb.,
o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení
obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh,
ve znění pozdějších předpisů tzv. eurodotace na období 2017 - 2019, dále jen
"nařízení vlády". Národní dotace - 1. D Podpora včelařství - účel zabezpečení
opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. Finanční podpora je zaměřena
na zazimované včelstvo - garant odbor živočišných komodit
"Nařízení vlády" v sobě zahrnuje 5 základních opatření a to: a) technická pomoc; b)
boj proti varoóze; c) racionalizace kočování včelstev; d) úhrada nákladů na rozbory
medu; e) obnova včelstev. Tato opatření v sobě zahrnují významné finanční
podpory pro chovatele včel, kteří mohou prostřednictvím těchto tzv. eurodotací
zkvalitnit významným způsobem chov včel, zdravotní stav včelstev - podpora léčiv,
vybavit si, případně obnovit své technické včelařské zázemí, současně je
podporováno vzdělávání formou seminářů, praktických kurzů, přednášek ad.
Ekonomické
ČR MZe + EU
50% Státní rozpočet ČR + 50% EU

Realizace

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/20005 Sb., o stanovení
podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek
pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších
předpisů tzv. eurodotace na období 2017 - 2019, dále jen "nařízení vlády" - vydáno
dne 27. července 2016 ve Sbírce zákonů, částka 92, pod č. 237.

Výstupní
dokument

Nařízení vlády

Indikátor
aktivity

Počet vyplacených finančních prostředků chovatelům včel dle jednotlivých opatření
v tzv. eurodotacích; v případě 1.D - množství zazimovaných včelstev a celková
finanční částka vyplacená chovatelům včel

Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity

F.o.2
Napomáhat opatřením, která povedou k rozšíření a zkvalitnění včelí
pastvy, a současně ke zvyšování biodiverzity krajiny.
F.1 Stabilizovat počet včelstev na území ČR a podporovat rovnoměrné rozmístění
Nařízení EP a Rady(EU)Č. 1307/2013 ze dne, kterým se stanoví pravidla pro přímé
platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky,
a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č.
73/2009.
Toto nařízení ukládá, kromě jiného, zemědělcům povinnost od 1. ledna 2015,
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Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita

Popis aktivity

Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování

ponechat 5% orné půdy jako plochu využívanou zemědělskými postupy příznivými
pro klima a životní prostředí v případě, že hospodaří na více jak 15 ha zemědělské
půdy. Nařízení vlády č. 50/2015 , o stanovení některých podmínek poskytování
přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády.
Nařízení vlády č. 75/2015, o podmínkách provádění agroenvironmentálněklimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách
provádění agroenvironmetálních opatření.
Ekonomické
MZe ČR + EU
Nerelevantní

Nařízení vlády

F.o.3
Kvalitním a zodpovědným chovem včel zajistit dostatečné stavy zdravých
včelstev pro opylování zemědělských entomofilních plodin a zachování biodiverzity
krajiny.
F.1 Stabilizovat počet včelstev na území ČR a podporovat rovnoměrné rozmístění
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení
podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek
pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších
předpisů tzv. eurodotace na období 2017 - 2019, dále jen "nařízení vlády".
"Nařízení vlády" v sobě zahrnuje 5 základních opatření a to: a) technická pomoc; b)
boj proti varoóze; c) racionalizace kočování včelstev; d) úhrada nákladů na rozbory
medu; e) obnova včelstev. Tato opatření v sobě zahrnují významné finanční
podpory pro chovatele včel, kteří si mohou prostřednictvím těchto tzv. eurodotací
zkvalitnit významným způsobem chov včel, zdravotní stav včelstev - podpora léčiv,
vybavit si, případně obnovit své technické včelařské zázemí, současně je
podporováno vzdělávání formou seminářů, praktických kurzů, přednášek ad.
Významným způsobem je podporováno kočování se včelstvy, což je opatření
"racionalizace kočování včelstev" - ve kterém je podpora zaměřena na nákup
nakládacího zařízení, specializovaných přívěsů pro převoz včelstev a nákup palet
pro kočující včelstva. Toto opatření umožňuje chovatelům včel pořídit kočovná
zařízení, kterými jsou schopni přisunout včelstva, dle potřeby a dohody
s hospodařícími zemědělci, k plodinám.
Ekonomické
ČR MZe + EU
50% Státní rozpočet ČR + 50% EU

Realizace

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/20005 Sb., o stanovení
podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek
pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších
předpisů tzv. eurodotace na období 2017 - 2019, dále jen "nařízení vlády" - vydáno
dne 27. července 2016 ve Sbírce zákonů, částka 92, pod č. 237.

Výstupní
dokument

Nařízení vlády
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Indikátor
aktivity

Počet vyplacených finančních prostředků chovatelům včel dle jednotlivých opatření
v tzv. eurodotacích; v případě 1.D - množství zazimovaných včelstev a celková
finanční částka vyplacená chovatelům včel

Reporting

5.7 Myslivost
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity

G.o.1 Změny v legislativě (zejména ve vztahu k praseti divokému).
G.1 Optimalizace početních stavů jednotlivých druhů zvěře podle věku a pohlaví
v souladu se zájmy a požadavky vlastníků a nájemců honebních pozemků
a přírodními podmínkami krajiny, které umožňují přirozený vývoj populací
a ekosystémů bez škod zvěří.
Příprava novely zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Schvalování plánů lovu, důslednější kontrola lovu, sankce
legislativní
MZe
Nerelevantní
Předpoklad 2018
Návrh novely zákona č. 449/2001 Sb.

MZe vnitřně - MYSL 1-01 MZe (Ks, %)
Novela vyhlášky č. 245/2002 Sb., o dobách lovu
Rozšíření doby lovu prasete divokého
Legislativní
MZe
Nerelevantní
Platnost od 2016
Novela vyhlášky č. 245/2002 Sb. - SPLNĚNO

Reporting

MZe vnitřně - MYSL 1-01 MZe (Ks, %)

Opatření

G.o.2 Důsledná kontrola skutečných početních stavů zvěře a odlovených kusů.
G.1 Optimalizace početních stavů jednotlivých druhů zvěře podle věku a pohlaví
v souladu se zájmy a požadavky vlastníků a nájemců honebních pozemků
a přírodními podmínkami krajiny, které umožňují přirozený vývoj populací
a ekosystémů bez škod zvěří.
Statistické zjišťování a evidence Mysl (MZe) 1 – 01.
Roční myslivecké výkaznictví o honitbách, stavu a lovu zvěře od 1. 4. do 31. 3.
daného roku
Organizační
MZe

Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
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Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Příslušný OSSM

Opatření

G.o.3 Schvalování plánu lovu ze strany držitele honitby a státní správy myslivost
G.1 Optimalizace početních stavů jednotlivých druhů zvěře podle věku a pohlaví
v souladu se zájmy a požadavky vlastníků a nájemců honebních pozemků
a přírodními podmínkami krajiny, které umožňují přirozený vývoj populací
a ekosystémů bez škod zvěří.
Příprava novely zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti

Strategický cíl

Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace

Nerelevantní
Průběžně každoročně k datu 1.4.
MYSL 1-01 MZe

MZe vnitřně - MYSL 1-01 MZe

Schvalování plánů lovu, důslednější kontrola lovu, sankce
Legislativní
MZe
Nerelevantní
Předpoklad 2018

Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Návrh novely zákona č. 449/2001 Sb.

Opatření

G.o.4 Změna vyhlášky - prodloužení doby lovu mláďat
G.1 Optimalizace početních stavů jednotlivých druhů zvěře podle věku a pohlaví
v souladu se zájmy a požadavky vlastníků a nájemců honebních pozemků
a přírodními podmínkami krajiny, které umožňují přirozený vývoj populací
a ekosystémů bez škod zvěří.
Novela vyhlášky č. 245/2002 Sb., o dobách lovu
Rozšíření doby lovu prasete divokého
Legislativní
MZe

Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

MZe vnitřně - MYSL 1-01 MZe (Ks, %)

Nerelevantní
Platnost od 2016
Novela vyhlášky č. 245/2002 Sb. - SPLNĚNO

MZe vnitřně - MYSL 1-01 MZe (Ks, %)
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Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření

Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření

Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity

G.o.5 Sankce za neplnění plánu lovu
G.1 Optimalizace početních stavů jednotlivých druhů zvěře podle věku a pohlaví
v souladu se zájmy a požadavky vlastníků a nájemců honebních pozemků
a přírodními podmínkami krajiny, které umožňují přirozený vývoj populací
a ekosystémů bez škod zvěří.
Novela vyhlášky č. 245/2002 Sb., o dobách lovu
Nříprava novely zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Schvalování plánů lovu, důslednější kontrola lovu, sankce
Legislativní
MZe
Nerelevantní
Předpoklad 2018
Návrh novely zákona č. 449/2001 Sb.

MZe vnitřně - MYSL 1-01 MZe (Ks, %)
G.o.7 Úprava legislativních předpisů a dotačních titulů v návaznosti
na strategické cíle vytyčené koncepčními dokumenty
G.2 Usilovat o změnu tváře dnešní jednostranně intenzivně využívané kulturní
krajiny jako životního prostředí nejen lidí, ale i volně žijících živočichů a zvěře
ve prospěch vyšší mozaikovitosti (diverzita krajinné matrice a plošek); hospodaření
v krajině (střídání plodin, rozčlenit současné velkoplošné hospodaření).
Příprava novely zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Zmenšení maximální výměry hlavní plodiny v rámci půdního bloku na 30 ha
Legislativní
MZe
Nerelevantní
Předpoklad 2018
Návrh novely zákona č. 449/2001 Sb.

G.o.8 Prohloubit, příp. zpřístupnit, stanovit a připravit dostupné dotační tituly EU
i národních dotací, a to jak pro zemědělsky či lesnicky hospodařící subjekty, tak
i uživatele honiteb a nestátní neziskové organizace zabývající se myslivostí.
G.2 Usilovat o změnu tváře dnešní jednostranně intenzivně využívané kulturní
krajiny jako životního prostředí nejen lidí, ale i volně žijících živočichů a zvěře
ve prospěch vyšší mozaikovitosti (diverzita krajinné matrice a plošek); hospodaření
v krajině (střídání plodin, rozčlenit současné velkoplošné hospodaření).
Nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
Příspěvky uživatelům honiteb na zlepšování životního prostředí zvěře, odchyt
predátorů drobné zvěře
Ekonomický
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Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření

Strategický cíl

Aktivita

Popis aktivity

Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní

MZe
Státní rozpočet
Průběžně každoročně
Nařízení vlády
Počet podaných žádostí, výše poskytnutých finančních prostředků, Kč, technická
jednotka (odchyt ks, počet vypuštěných kusů drobné zvěře)
MZe vnitřně - MYSL 1-01 MZe (Ks, %)
G.o.9 Podnítit změny v rostlinné výrobě, zvláště pak vyšší pestrosti pěstovaných
plodin na menších půdních celcích.
G.2 Usilovat o změnu tváře dnešní jednostranně intenzivně využívané kulturní
krajiny jako životního prostředí nejen lidí, ale i volně žijících živočichů a zvěře
ve prospěch vyšší mozaikovitosti (diverzita krajinné matrice a plošek); hospodaření
v krajině (střídání plodin, rozčlenit současné velkoplošné hospodaření).
Využívání nástrojů Kontroly podmíněnosti (Cross compliance) a Opatření v rámci
programu rozvoje venkova ovlivňující trh se zemědělskými komoditami
Aktivní podpora Kontroly podmíněnosti (Cross compliance) a Opatření v rámci
programu rozvoje venkova ovlivňující trh se zemědělskými komoditami, podpora
komplexních pozemkových úprav, snaha o delegování myslivců do sboru zástupců,
plánování a budování biocenter, biokoridorů, remízků, vodních ploch a mokřad,
spolupráce s SPÚ
Organizační, vzdělávací, společná jednání s hospodařícími subjekty a SPÚ
MZe
SPÚ
Státní rozpočet - finanční prostředky na KPÚ a realizace, evropský rozpočet realizace společných zařízení PRV a Cross compliance
Průběžně každoročně

Kontroly Povinností plnění požadavků podmíněnosti, počet naplánovaných
biocenter, biokoridorů, mokřadů a vodních ploch v rámci KPÚ

G.o.10 Vytváření vhodných stanovišť s dostatkem vody a přirozené potravy.
G.2 Usilovat o změnu tváře dnešní jednostranně intenzivně využívané kulturní
krajiny jako životního prostředí nejen lidí, ale i volně žijících živočichů a zvěře
ve prospěch vyšší mozaikovitosti (diverzita krajinné matrice a plošek); hospodaření
v krajině (střídání plodin, rozčlenit současné velkoplošné hospodaření).
Nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
Příspěvky uživatelům honiteb na zlepšování životního prostředí zvěře, odchyt
predátorů drobné zvěře
Procesní
MZe
Státní rozpočet
Průběžně každoročně
Nařízení vlády
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dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření

Strategický cíl

Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření

Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl

Počet podaných žádostí, výše poskytnutých finančních prostředků, Kč, technická
Jednotka (odchyt ks, počet vypuštěných kusů drobné zvěře)
MZe vnitřně - MYSL 1-01 MZe (Ks, %)
G.o.11 Snižování predačního tlaku na populace drobné zvěře důsledným lovem
lišky obecné, prasete divokého a místně jezevce lesního, dále pak usmrcováním
v přírodě nežádoucích druhů: mývala severního, psíka mývalovitého a norka
amerického.
G.2 Usilovat o změnu tváře dnešní jednostranně intenzivně využívané kulturní
krajiny jako životního prostředí nejen lidí, ale i volně žijících živočichů a zvěře
ve prospěch vyšší mozaikovitosti (diverzita krajinné matrice a plošek); hospodaření
v krajině (střídání plodin, rozčlenit současné velkoplošné hospodaření).
Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace stanovená na základě zákona
č. 166/1999 Sb., veterinární zákon
Vyplácení zástřelného za lišku obecnou
Procesní

Státní rozpočet
Průběžně každoročně
Metodika
Počet odlovených kusů, ks, %
MZe vnitřně - MYSL 1-01 MZe
G.o.12 Dotační politika při vypouštění drobné zvěře do volné přírody s citlivým
přístupem ochrany genofondu autochtonních populací.
G.2 Usilovat o změnu tváře dnešní jednostranně intenzivně využívané kulturní
krajiny jako životního prostředí nejen lidí, ale i volně žijících živočichů a zvěře
ve prospěch vyšší mozaikovitosti (diverzita krajinné matrice a plošek); hospodaření
v krajině (střídání plodin, rozčlenit současné velkoplošné hospodaření).
Nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
Příspěvky uživatelům honiteb na zlepšování životního prostředí zvěře, odchyt
predátorů drobné zvěře
Procesní
MZe
Státní rozpočet
Průběžně každoročně
Nařízení vlády
Počet podaných žádostí, výše poskytnutých finančních prostředků, Kč, technická
jednotka (odchyt ks, počet vypuštěných kusů drobné zvěře)
MZe vnitřně - MYSL 1-01 MZe (Ks, %)
G.o.13 Získávání údajů v rámci ročního statistického zjišťování Mysl (MZe) 1 – 01.
G.2 Usilovat o změnu tváře dnešní jednostranně intenzivně využívané kulturní
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Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
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Reporting
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Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
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aktivity
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Popis aktivity
Typ aktivity
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Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity

krajiny jako životního prostředí nejen lidí, ale i volně žijících živočichů a zvěře
ve prospěch vyšší mozaikovitosti (diverzita krajinné matrice a plošek); hospodaření
v krajině (střídání plodin, rozčlenit současné velkoplošné hospodaření).
Statistické zjišťování a evidence Mysl (MZe) 1 – 01.
Roční myslivecké výkaznictví o honitbách, stavu a lovu zvěře od 1. 4. do 31. 3.
daného roku
Organizační
MZe
Příslušný OSSM
Nerelevantní
Průběžně každoročně k datu 1.4.
MYSL 1 – 01 MZe

MZe vnitřně - MYSL 1-01 MZe
G.o.14 Vzdělávání a pořádání kulturních akcí.
G.3 Zvýšit obecné povědomí o funkci myslivosti v oblasti péče o přírodu, podporu
komunikace s veřejností a vzdělávání
Příprava zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Uzákonění povinnosti pravidelného vzdělávání mysliveckých hospodářů, podmínka
úspěšného absolvování zkoušek myslivosti pro pracovníky státní správy myslivosti
Legislativní
MZe
Nerelevantní
Předpoklad 2018
Přehledy o vykonaných zkouškách a školeních

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vyhláška 244/2002 Sb.
Organizace vyšších odborných mysliveckých zkoušek
Legislativní, organizační
MZe
Nerelevantní
Průběžně každoročně
Přehledy o vykonaných zkouškách
Počet zkoušek (orientační údaj)
Přímé vzdělávání
Organizace a financování odborných seminářů pro uživatele honiteb a myslivecké
hospodáře
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Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Organizační, ekonomické
MZe
Státní rozpočet
Průběžně každoročně
Kontroly a hodnocení pořádaných akcí
Počet seminářů (orientační údaj)
Podpora NNO
Cílená finanční podpora nevládních neziskových organizací, se záměrem podpory
vzdělávání, propagace myslivosti, práce s mládeží
Ekonomické
MZe
Státní rozpočet
Průběžně každoročně
Vyúčtování využití finančních prostředků
Existence finanční podpora - Ano /Ne

5.8 Vodní hospodářství

Opatření
Strategický cíl

Aktivita

Popis aktivity

Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor

H.o.1 Předložit vládě k projednání návrh na zabezpečení finančních prostředků
na realizaci uvedených opatření v rámci programu Prevence před povodněmi.
H.1 Zkvalitnění prevence před povodněmi
Předložit dokumentaci IV. etapy programu Prevence před povodněmi Ministerstvu
financí/vládě ČR ke schválení
Pozn.: Návrh dokumentace programu se vládě předkládá ke schválení
za předpokladu účasti státního rozpočtu vyšší než 5 mld. Kč. Návrh na zabezpečení
finančních prostředků na realizaci uvedených opatření v rámci programu s účastí
státního rozpočtu do 5 mld. Kč se předkládá ke schválení Ministerstvu financí
Ve spolupráci se s.p. Povodí a LČR, s.p. vytipovat technická protipovodňová
opatření (PPO) k realizaci ve IV. etapě programu a zajistit finanční prostředky
k jejich realizaci. Tyto podklady zpracovat do výstupního podkladu návrhu
dokumentace další etapy programu. (V rámci přípravy programu eliminovat překryvy
s dotačními prostředky resortu MŽP)
Procesní, ekonomický
MZe
Státní rozpočet + vlastní zdroje žadatelů
2019 – 2024 (předpoklad)
Schválená dokumentace IV. etapy programu Prevence před povodněmi
a Pravidla programu pro čerpání dotace státního rozpočtu
Schválený program s definovaným cílem a počtem efektivních protipovodňových
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aktivity

Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita

Popis aktivity

Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor

opatření s definovanými parametry. Závěrečné vyhodnocení programu (indikátory
zvýšení míry ochrany obyvatel či majetku, snížení průměrné roční škody,
naléhavost povodňové ochrany v daném území ve vazbě na směrnici 2007/ES/60)
Modrá zpráva (každoročně vydává MZe ve spolupráci s MŽP)
Periodická zpráva o plnění programu prevence před povodněmi dle UV č. 267
z roku 2015
Státní závěrečný rozpočet
Závěrečné vyhodnocení programu, které je dle finančního objemu předkládáno
ke schválení Ministerstvu financí /vládě ČR
H.o.2 Předložit vládě zásady pro vypořádávání práv k nemovitostem pro využití
k realizaci vodních děl nadregionálního významu.
H.2 Zkvalitnění prevence před povodněmi
Zpracování materiálu pro schválení vládou ČR
Zajištění finančních prostředků pro vypořádání majetkoprávních vztahů k dotčeným
nemovitostem při realizaci protipovodňových opatření nadregionálního významu
Ekonomický
MZe
MF
Státní rozpočet
Průběžná výstavba PPO
Usnesení vlády o schválení zásad majetkoprávního vypořádání
Usnesení vlády ČR
Informace pro ministra
H.o.3
Realizace efektivních technických protipovodňových opatření
(upřednostňována opatření směřující ke zvýšení retence).
H.1 Zkvalitnění prevence před povodněmi
Program 129 260 "Podpora prevence před povodněmi III"
Pokračování realizace efektivních technických protipovodňových opatření
v záplavových územích po roce 2013, též jako implementace směrnice 2007/60/ES
o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik po roce 2015. Jedná se zejména
o vytváření akumulačních a retenčních prostor podél vodních toků, tj. zřizování
poldrů, vodních nádrží s vyčleněnými retenčními prostory a řízených rozlivů
povodní, dále o (převážně navazující) efektivní opatření v korytech vodních toků
(zpravidla v intravilánu) – zvýšení kapacity
Ekonomický
MZe
Státní rozpočet + vlastní zdroje žadatelů
2014 - 2019
Usnesení vlády č. 927 ze dne 14. prosince 2011: jedním z prioritních úkolů je
zabezpečit přípravu a zahájit III. etapu programu Prevence před povodněmi.
Dokumentace programu 129 260, která byla schválena Ministerstvem financí (MF)
dne 9. 5. 2014, včetně 1. změny schválené MF 14. 8. 2014 a 2. změny schválené
MF dne 22. 6. 2016
Počet projektových dokumentací pro územní řízení, počet projektových
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aktivity

Reporting

Pozn.:
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita

Popis aktivity

Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity

dokumentací pro stavební řízení, počet projektových dokumentací pro provedení
stavby, mil. m3 retenčního objemu, délka hráze / ochranné hráze [v m], délka
rekonstruovaného úseku hráze [v m], délka úpravy / stabilizace toku [v m], délka
ochranné hráze / zdi [v m], délka rekonstruovaného úseku hráze [v m]
Modrá zpráva (každoročně vydává MZe ve spolupráci s MŽP)
Periodická zpráva o plnění programu prevence před povodněmi dle Usnesení vlády
č. 267 z roku 2015
Státní závěrečný účet
Závěrečné vyhodnocení programu do 6/2020 k předložení ke schválení MF
Předpoklad navazující IV. etapy programu
"Pozemkové úpravy"
Protipovodňové opatření (PPO) v rámci pozemkových úprav jako součást
společných opatření.
V rámci "společných zařízení" v pozemkových úpravách
zajistit využití také pro prevenci povodní (např.: výstavba průtočných poldrů, průlehů
k odvedení nebo zadržení povrchového odtoku srážkových vod, atp.)
Ekonomický, procesní
SPÚ ČR
EU + Národní dotace, Státní rozpočet
Průběžně
Výroční zprávy
Výměra realizovaných PPO
Zprávy o činnosti SPÚ
H.o.4
Podporovat opatření v oblastech s potenciálně významným povodňovým
rizikem.
H.1 Zkvalitnění prevence před povodněmi
Program 129 260 "Podpora prevence před povodněmi III"
Pokračování realizace efektivních technických protipovodňových opatření
v záplavových územích po roce 2013, též jako implementace směrnice 2007/60/ES
o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik po roce 2015. Jedná se zejména
o vytváření akumulačních a retenčních prostor podél vodních toků, tj. zřizování
poldrů, vodních nádrží s vyčleněnými retenčními prostory a řízených rozlivů
povodní, dále o (převážně navazující) efektivní technická opatření podél vodních
toků (zpravidla v intravilánu)
Ekonomický
MZe
Státní rozpočet + vlastní zdroje žadatelů
2014 - 2019
Usnesení vlády č. 927 ze dne 14. prosince 2011: jedním z prioritních úkolů je
zabezpečit přípravu a zahájit III. etapu programu Prevence před povodněmi
Dokumentace programu 129 260, která byla schválena MF dne 9. 5. 2014, včetně
1. změny schválené MF 14. 8. 2014 a 2. změny schválené MF dne 22. 6. 2016
Počet projektových dokumentací pro územní řízení, počet projektových
dokumentací pro stavební řízení, počet projektových dokumentací pro provedení
3
stavby, mil. m retenčního objemu, délka hráze / ochranné hráze [v m], délka
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Reporting

Pozn.:

Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity

rekonstruovaného úseku hráze [v m], délka úpravy / stabilizace toku [v m], délka
ochranné hráze / zdi [v m], délka rekonstruovaného úseku hráze [v m]
Modrá zpráva (každoročně vydává MZe ve spolupráci s MŽP)
Periodická zpráva o plnění programu prevence před povodněmi dle UV č. 267
z roku 2015
Státní závěrečný účet
Závěrečné vyhodnocení programu do 6/2020 k předložení ke schválení MF a poté
k projednání ve vládě ČR
Předpoklad navazující IV. etapy programu
H.o.5 Ve spolupráci s MŽP a se zapojením s. p. Povodí aktualizovat kvantifikaci
počtů ohrožených obyvatel a majetku na základě map s významným povodňovým
rizikem a ze znalosti záplavových území pro různé úrovně povodňových situací
v souladu s naplňováním požadavků Povodňové směrnice.
H.1 Zkvalitnění prevence před povodněmi
Aktualizace map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik
Pravidelně v šestiletých intervalech aktualizovat mapy povodňového nebezpečí
a mapy povodňových rizik
Strategický
MŽP
MZe, s.p. Povodí
OPŽP + vlastní zdroje pořizovatelů (s.p. Povodí)
Revize v roce 2019
Mapy povodňového nebezpečí a rizika
Délka toků se zpracovanými mapami
Umístění map v datových skladech MŽP
Zpracování nových záplavových území, aktualizace stávajících
Na základě vymezení záplavových území podél vodních toků lze kvantifikovat počet
ohrožených obyvatel a majetku
Strategický
MŽP
MZe, s.p. Povodí
OPŽP + vlastní zdroje
Průběžně
Stanovená záplavová území
Délka toků se stanovenými záplavovými územími
Umístění stanovených záplavových území v datových skladech MŽP
H.o.6
Legislativně zajistit nezbytnost stanoviska správce povodí k územně
plánovací dokumentaci.
H.1 Zkvalitnění prevence před povodněmi
Novela zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zakotvit vyjádření správce povodí jako nezbytný a povinný podklad pro stanoviska
vodoprávního úřadu, který je dotčený orgán pro projednávání ÚPD a PÚR
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Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity

Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Legislativní
MZe
s.p. Povodí
V rámci služebního poměru
2020
Novela zákona
Zveřejnění ve sbírce zákonů
Modrá zpráva (každoročně vydává MZe ve spolupráci s MŽP)
H.o.7
Realizace opatření směřujících ke zvýšení retenční schopnosti krajiny
uvedených v kap. A.1.
H.1 Zkvalitnění prevence před povodněmi
Program 129 280 "Podpora retence vody v krajině - rybníky a vodní nádrže"
Zvýšení retence a akumulace vody v rybnících a malých vodních nádržích, zlepšení
odtokového režimu krajiny zpomalením odtoku, zvýšení bezpečnosti při zvýšených
průtocích, zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, zlepšení protipovodňové
ochrany
Ekonomický
MZe
Státní rozpočet + vlastní zdroje žadatelů
2016 - 2021
Dokumentace programu 129 280 a Pravidla programu pro čerpání dotace žadateli.
Vodní plocha vybudovaných nádrží [v ha]; vybudování, oprava a rekonstrukce hráze
3
[v m ]; vybudování, oprava a rekonstrukce bezpečnostního přelivu na min. Q100
3
3
[v m]; odstranění sedimentu [v m ]; retenční prostor nových nádrží [v m ]; Objem
3
zásobního prostoru nových nádrží [v m ]
Modrá zpráva (každoročně vydává MZe ve spolupráci s MŽP)
Reporting Evropské komisi
Státní závěrečný účet
Program 129 290 "Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních
nádržích"
Zvýšení retence a akumulace rybníků a malých vodních nádrží, zlepšení
odtokového režimu krajiny, zvýšení bezpečnosti při zvýšených průtocích, zlepšení
bezpečného odtoku z kritických míst, zlepšení protipovodňové ochrany
Ekonomický
MZe
Státní rozpočet + vlastní zdroje žadatelů
2016 - 2021
Dokumentace programu 129 290 a Pravidla pro čerpání dotace žadateli.
3

3

Odstranění sedimentů [m ]; opravy hrází [m ]; počet vybudovaných nádrží [ks];
3
zvýšení zásobního prostoru nádrží [m ]
Modrá zpráva (každoročně vydává MZe ve spolupráci s MŽP)
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Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování

Státní závěrečný účet
"Pozemkové úpravy"
PPO v rámci pozemkových úprav jako součást společných zařízení.
V rámci "společných zařízení" v pozemkových úpravách zajistit využití také pro
prevenci povodní (např.: výstavba průtočných poldrů, průlehů k odvedení nebo
zadržení povrchového odtoku srážkových vod, atp.)
Ekonomický, procesní
SPÚ ČR
EU + Národní dotace, Státní rozpočet
Průběžně
Výroční zprávy
Výměra realizovaných PPO
Zprávy o činnosti SPÚ
H.o.8
Navržení zvýšení počtu lokalit s rezervou státní půdy v územích
s identifikovanými problémy za sucha.
H.2 Zmírnění následků sucha v souvislosti se změnou klimatu
Navržení lokalit a rozsahu potřeby pozemků (zábor) pro realizaci opatření
pro zmírnění dopadů následků sucha
Jednotlivé státní podniky Povodí, popřípadě další oslovené organizace definují
lokality a rozsah potřeby pozemků pro realizaci opatření, které budou
prostřednictvím MZe soustředěny na SPÚ
Analytická, organizační, administrativní
MZe ve spolupráci s SPÚ ČR
Státní podniky Povodí
Průběžně
Jednotlivé požadavky na zajištění rozsahu rezervy
Předané požadavky na SPÚ ČR, plochy blokovaných /přidělených pozemků
H.o.9 Zahájit přípravu realizace technických a přírodě blízkých opatření v suchem
nejohroženějších lokalitách.
H.2 Zmírnění následků sucha v souvislosti se změnou klimatu
Příprava opatření vyplývajících z národních plánů povodí, materiálu "Příprava
realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody"
(schváleno usnesením vlády č. 620/2015) a souvisejících usnesení vlády
Příprava (souhrn opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha) národních plánů
povodí
Ekonomický, organizační
MZe, MŽP
s.p. Povodí, KÚ
Národní zdroje
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Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Aktivita

Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj

2015 - 2018
Souhrnná zpráva o plnění programů opatření dle § 26 odst. 7 zákona č. 254/2001
Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů
Počet připravených opatření
Souhrnná zpráva o plnění programů opatření § 26 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb.
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Modrá zpráva (každoročně vydává MZe ve spolupráci s MŽP)
Zpráva o pokroku při provádění programu opatření Evropské komisi
Příprava opatření vyplývajících z národních plánů povodí, materiálu "Příprava
realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody"
(schváleno usnesením vlády č. 620/2015) a souvisejících usnesení vlády
Opatření strukturální spočívající v posílení vodohospodářské soustavy - vybudování
nádrže Nové Heřminovy
Strategický
MZe
s. p. Povodí Odry
Národní zdroje + vlastní zdroje
Příprava: 2008 – 2022; realizace: 2023 - 2028
Stavební povolení, realizace
Výstavba nádrže a doprovodných opatření v povodí Horní Opavy
Průběžné zprávy od investora k MZe
Příprava opatření vyplývajících z národních plánů povodí, materiálu "Příprava
realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody"
(schváleno usnesením vlády č. 620/2015) a souvisejících usnesení vlády
Opatření strukturální spočívající v propojení nádrží a vodohospodářských soustav.
Strategický
MZe
s. p. Povodí Odry
Národní zdroje + vlastní zdroje
Příprava: 2016 - 2025, realizace: 2022 - 2028
Stavební povolení, realizace
Realizace propojení nádrží Těrlicko a Žermanice
Průběžné zprávy od investora k MZe
Příprava opatření vyplývajících z národních plánů povodí, materiálu "Příprava
realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody"
(schváleno usnesením vlády č. 620/2015) a souvisejících usnesení vlády, včetně
prověření postupů vyplývajících z rámcové směrnice o vodách a ze směrnice
o stanovištích a možností zohlednění ostatních existujících veřejných zájmů
Vodní nádrže v regionech postihovaných suchem a rizikem nedostatku vody
(Senomaty, Šanov, Vlachovice, Pěčín)
Strategický
MZe
s. p. Povodí Vltavy, Moravy, Labe
Národní zdroje + vlastní zdroje
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financování

Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
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Zdroj
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aktivity

Reporting
Pozn.:
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování

R. 2022 (Senomaty, Šanov), ostatní následně.
Pozn.: o výstavbě VD Pěčín a VD Vlachovice není rozhodnuto (rozhodující bude
pravděpodobně rok 2018)
Stavební povolení
Usnesení vlády 2018
Průběžné zprávy od investora k MZe
H.o.10 Dokončení administrace současného dotačního titulu a připravit navazující
dotační titul určený k podpoře rekonstrukcí, modernizací a rozvoje závlah.
H.2 Zmírnění následků sucha v souvislosti se změnou klimatu
Program 129 160 "Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu závlahy"
Modernizace a rozvoj závlahových zařízení za současného snížení potřeby vody
na závlahy, energetické náročnosti závlah a posílení environmentálního a účinku
závlah
Ekonomický
MZe
Státní rozpočet + vlastní zdroje žadatelů
2009 - 2016
Dokumentace programu 129 160 a Pravidla pro čerpání dotace žadateli
Pivot centra, lineáry [v ha]; pásové zavlažovače - průměr hadice do 85 mm [v ks];
pásové zavlažovače - průměr hadice > 90 mm [v ks]; postřik a mikropostřik [v ha];
kapková závlaha - příslušenství v ha; kapková závlaha - hadice s životností
do 2 [v ha]; kapková závlaha - hadice s životností 3 - 6 let [v ha]; kapková závlaha
- hadice s životností > 7 let [v ha]; příslušenství k závlahovému detailu [v ha];
3
obestavěný prostor čerpací stanice [v m ]; čerpací stanice vybavení [v kW];
3
3
závlahová nádrž [v m ]; odběrný objekt - kapacita [v m /rok]; závlahové kanály
[v m]; přenosné trubní rozvody [v m]; trubní rozvody 100 mm průměru a méně [v m];
trubní rozvody s průměrem 100-300 mm [v m]; trubní rozvody 300 mm a více [v m];
optimalizace závlahových sítí [v ha]
Modrá zpráva (každoročně vydává MZe ve spolupráci s MŽP)
Reporting Evropské komisi
Státní závěrečný účet
Realizace programu k 31. 12. 2016 skončila
Program 129 310 "Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu
- závlahy - II. etapa"
Modernizace a rozvoj závlahových zařízení za současného snížení potřeby vody
na závlahy, energetické náročnosti závlah a posílení environmentálního a účinku
závlah
Ekonomický
MZe
SR + vlastní zdroje žadatelů
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Reporting
Pozn.:

Opatření
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Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Pozn.

2017 - 2022
Dokumentace programu 129 310 a Pravidla pro čerpání dotace žadateli
Pivot centra, lineáry [v ha]; pásové zavlažovače - průměr hadice do 85 mm [v ks];
pásové zavlažovače - průměr hadice > 90 mm [v ks]; postřik a mikropostřik [v ha];
kapková závlaha - příslušenství v ha; kapková závlaha - hadice s životností 2-6 let
[v ha]; kapková závlaha - hadice s životností > 7 let [v ha]; příslušenství
k závlahovému detailu [v ha]; obestavěný prostor čerpací stanice v [m3]; čerpací
stanice vybavení [v kW]; mobilní čerpadla [v ks]; závlahová nádrž v [m3]; odběrný
3
objekt - kapacita v [m /rok]; závlahové kanály [v m]; přenosné trubní rozvody [v m];
trubní rozvody 100 mm průměru a méně [v m]; trubní rozvody s průměrem 100-300
mm [v m]; trubní rozvody 300 mm a více [v m]; optimalizace závlahových sítí [v ha];
příslušenství [v m]; výkupy stávajících zařízení a pozemků vč. daní [v ks]; věcná
2
břemena [v m ]; manipulační a provozní řády [v ks]; PD pro DUR nebo DSP nebo
DPS [v ks]; trafostanice [v ks]; ostatní [v ks]
Modrá zpráva (každoročně vydává MZe ve spolupráci s MŽP)
Reporting Evropské komisi
Státní závěrečný účet
Navazující dotační program na program 129 160
H.o.12
Vytvořit institucionální strukturu (subjekt), který by zabezpečil údržbu
a provoz HOZ a přivaděčů závlahových vod, a tím bezkonfliktně podpořil
hospodaření na z. p.
H.2 Zmírnění následků sucha v souvislosti se změnou klimatu
Vytvoření nového organizačního útvaru v rámci SPÚ
V souvislosti se systemizací k 1.1.2017 byl v rámci SPÚ vytvořen nový odbor
vodohospodářských staveb. Zároveň došlo k personálnímu posílení agendy
Procesně-organizační
MZe
SPÚ ČR
Státní rozpočet
Splněno
Organizační plán SPÚ
Rozsah realizovaných udržovacích prací [km]
Zpráva o činnosti SPÚ
Modrá zpráva (každoročně vydávaná MZe ve spolupráci s MŽP)
H.o.13 Zadat výzkumný projekt (se zapojením s. p. Povodí, ČHMÚ, VÚMOP, VÚV
TGM), který na základě scénářů vývoje klimatu rozpracuje možnosti posílení
vodních zdrojů v nejohroženějších oblastech. Financování z NAZV (alternativně
z TA ČR).
H.2 Zmírnění následků sucha v souvislosti se změnou klimatu
Řešení výzkumného projektu
Řešení poskytly projekty zpracované v gesci SPÚ týmem CzechGlobe, Mendelovy
univerzity a dalších výzkumných institucí
Výsledky studií vědeckých institucí.
Specifický projekt formou vyhlášení avíza v Podprogramu II v Programu
aplikovaného výzkumu MZe na období 2017 – 2025, ZEMĚ nebylo nezbytné zadat,
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Pozn.:

neboť se spoluprací MZe a SPÚ podařilo zajistit řešení projektu “Generel vodního
hospodářství krajiny ČR“, na který navázal specificky orientovaný projekt “Bilanční
hodnocení zdrojů a potřeb vody s ohledem na závlahové systémy“ (kde došlo
k úzké spolupráci všech zmíněných institucí a původní záměr zadání byl naplněn
Aplikovaný výzkum
MZe
SPÚ ČR
Státní rozpočet (dotace MZe)
Splněno
Výzkumné studie:
Generel vodního hospodářství krajiny ČR,
Bilanční hodnocení zdrojů a potřeb vody s ohledem na závlahové systémy
Pozn.: Studie k dispozici v SPÚ
Web aplikace Výzkumných zpráv
Jednorázové řešení.
H.o.16 Zajistit podporu na provoz a údržbu vodních cest prostřednictvím Státního
fondu dopravní infrastruktury („SFDI“) úpravou zákona o SFDI pro správce vodních
cest.
H.3 Udržitelná péče o vodní zdroje ČR
Novelizace zákona o SFDI zákonem č. 129/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zajištění podpory na výstavbu, modernizaci, opravu a údržbu dopravně
významných vnitrozemských vodních cest
Legislativní
MZe
MD
Rozpočet SFDI předpokládá financování (dle rozpočtu SFDI a střednědobého
výhledu (každoroční schvalování)) na období 2017-2019 70 mil Kč ročně
pro s.p. Povodí (Labe, Vltavy a Moravy) na údržbu vodních cest
Průběžně
Novela zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění
pozdějších předpisů
Pozn.: splněno, zákon novelizován (změnou č. 129/2016 Sb.)
Rozpočet SFDI, Střednědobý výhled
Rozpočet SFDI, Střednědobý výhled (schvalováno každoročně PSP ČR
usnesením)
Záměry akcí s.p. Povodí k financování z rozpočtu SFDI
Novelizace zákona o SFDI (v implementaci uvedeno pouze písmeno c) § 2 odst. 1)
- umožňuje financovat akce s.p. Povodí (výstavby, modernizace, oprav, údržby
nebo správy dopravně významných vnitrozemských vodních cest nebo movitých
nebo nemovitých věcí užívaných za účelem provozování přístavu ve Spolkové
republice Německo ve městě Hamburk, které jsou ve vlastnictví České republiky
nebo které má Česká republika v pronájmu na dobu delší než 10 let).
Pro období 2017-2019 se počítá s financováním s. p. Povodí (vodní cesty)
v rozpočtu SFDI (70 mil. Kč/rok).
Schvalování rozpočtu SFDI probíhá dle Směrnice k sestavování rozpočtu
a střednědobého výhledu SFDI každoročně – v roce 2017 se připravuje rozpočet
na rok 2018 a střednědobý výhled na 2019-2020
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H.o.17
Iniciovat legislativní obnovení dotací na kapitálové dovybavení, které
na rozdíl od stávajících investičních dotací umožňuje zahrnutí dotace do pořizovací
ceny vzniklého majetku.
H.3 Udržitelná péče o vodní zdroje ČR
Novela zákona o účetnictví
Iniciování změny účetních předpisů, která by umožňovala zahrnutí dotace
do pořizovací ceny vzniklého majetku a jeho následné odepisování
legislativní
MF
MZe
Státní správa – administrativa
Průběžně
Novela zákona o účetnictví
Schválení novely zákona o účetnictví
Zveřejnění ve sbírce zákonů
H.o.18 V návaznosti na vládou schválený materiál (usnesení č. 620 z roku 2015)
„Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha
a nedostatku vody“ připravit dvě novely vodního zákona:

Opatření

Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Pozn.:

H.o.18 a) první novelizace (garantovaná MŽP) bude obsahovat úpravy v oblasti
ekonomiky (zvýšení poplatků za odběry podzemních vod, zpoplatnění
energetického potenciálu, zpoplatnění odběrů pro hydrickou rekultivaci – nezvýší
nároky na státní rozpočet),
H.o.18 b)
druhá novelizace (garantovaná MZe) bude obsahovat úpravy
pro zkvalitnění péče o vodní zdroje, jejich udržitelnost a zejména uplatnění
koncepčních kroků k omezení následků sucha a nedostatku vody a jejich promítnutí
do III. etapy Plánů povodí.
H.3 Udržitelná péče o vodní zdroje ČR
a) Malá “poplatková“ novela vodního zákona
Návrh novely zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů je projednáván výbory PS
Legislativní
MŽP
Státní správa - administrativa
2018
Novela vodního zákona
Schválení novely vodního zákona
Zveřejnění ve sbírce zákonů
Spolugestorství na novele zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon) nebylo přiznáno, návrhy budou zapracovány do tzv. velké
(suché) novely.
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Opatření

Pozn.

Strategický cíl
Aktivita

Popis aktivity

Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument

V rámci projednání novely zůstala v první novelizaci v oblasti poplatků pouze
správa poplatků
b) Velká (suchá) novela vodního zákona
Příprava novely zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů v rámci pracovní skupiny složené
ze zástupců odborných subjektů. V aktuální fázi je zpracovávána část novely řešící
problematiku sucha
Legislativní
MZe
MŽP
V rámci služebního poměru
2019
Novela vodního zákona
Schválení novely
Zveřejnění ve sbírce zákonů
H.o.19 Zvýšit dohled a kontrolní činnost s ohledem na vysoký počet vlastnických
a provozovatelských subjektů. Tento dohled bude adresný. MZe vydá každoročně
publikaci „Vodovody a kanalizace ČR – ekonomika, ceny, informace“, v rámci které
budou doplněny údaje benchmarkingu vodárenských subjektů.
Text opatření přeformulován z důvodu upřesnění:
Zvýšit dohled a kontrolní činnost s ohledem na vysoký počet vlastnických
a provozovatelských subjektů. Tento dohled bude adresný. MZe vydá každoročně
zprávu z benchmarkingu vodárenských subjektů. MZe vydá každoročně zprávu
o výkonu kontrolní činnosti nad vlastníky a provozovateli vodovodů a kanalizací
pro veřejnou potřebu v ČR. MZe vydá každoročně publikaci „Vodovody a kanalizace
ČR – ekonomika, ceny, informace“
H.4
Podpora a regulace oboru vodovodů a kanalizací pro zabezpečení
vodohospodářských služeb obyvatelstvu
Zpracovat benchmarking vlastnických a provozovatelských subjektů v sektoru VaK
pro veřejnou potřebu v ČR
Zpráva o kontrolách
S využitím analytických nástrojů - MS Excel a Powet Pivot - vypracování
benchmarkingu a následně výstupních dokumentů, kde budou jednotlivé výstupy
ve vztahu k potřebám regulace okomentovány a dále analyzovány.
MZe, Oddělení stížností, kontroly a regulace zajistí zpracování Zprávy o kontrolách,
která bude zahrnovat výstupy z kontrol
Metodický, kontrolní
MZe
MF
V rámci služebního poměru státní správy
Průběžně
Zpráva o kontrolách a benchmarkingu
Zpráva o benchmarkingu
Benchmarking provozovatelských subjektů
Benchmarking vlastnických subjektů
Zpráva o výkonu kontrolní činnosti nad vlastníky a provozovateli VaK pro veřejnou
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Opatření

Pozn.:

Strategický cíl

Aktivita

Každoročně
Předložení výstupů (3 ks dokumentů) cca na přelomu každého roku náměstkovi
Sekce vodního hospodářství.
Dokumenty zveřejněny na webu MZe (eAGRI)
(- odkaz: http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/vodovody-akanalizace/benchmarking-vak/)
(- odkaz: http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/vyborpro-koordinaci-regulace-oboru/schvalene-materialy/)
Publikace Vodovody, kanalizace ČR - ekonomika, ceny, informace
Publikací Vodovody kanalizace, Ekonomika, Ceny, Informace naplňuje MZe úkoly,
které jsou mu uloženy v § 29 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon
o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Tato publikace
navazuje na ročenky vodovodů a kanalizací vydávané od roku 1991 do roku 2006,
obsahující informace charakteru kvantitativního a kvalitativního
Informační
MZe
V rámci služebního poměru státní správy
Každoročně do listopadu
Publikace “Vodovody, kanalizace ČR - ekonomika, ceny, informace“
Vydání publikace a zveřejnění na web. stránkách MZe (eAGRI)
(- odkaz: http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/osveta-a-publikace/publikace-adokumenty/)
Vybraným institucím
H.o.20 Zajistit koordinaci regulujících subjektů zřízením centralizovaného místa
pro metodickou pomoc při vyřizování stížností, námětů a žádostí o vysvětlení
v rámci problematiky VaK. Tato role bude doplněna „poradním orgánem“, který by
obsahoval zástupce jak regulujících ministerstev, tak Svazu měst a obcí, sociálních
partnerů a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací.
Text opatření přeformulován z důvodu upřesnění:
H.o.20 Zajistit koordinaci regulujících subjektů zřízením centralizovaného místa
pro metodickou pomoc při vyřizování stížností, námětů a žádostí o vysvětlení
v rámci problematiky VaK. Tato role bude doplněna „poradním orgánem“, který by
obsahoval zástupce jak regulujících ministerstev, tak Úřadu vlády ČR, Hospodářské
komory ČR, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR,
Českomoravské konfederace odborových svazů, Asociace samostatných odborů
ČR, Energetického regulačního úřadu a Českého statistického úřadu
H.4
Podpora a regulace oboru vodovodů a kanalizací pro zabezpečení
vodohospodářských služeb obyvatelstvu
Zajištění činnosti Výboru pro koordinaci regulace oboru vodovodů a kanalizací, jako
poradního koordinačního subjektu k posílení regulace ve vodárenství a dále
v součinnosti s MZe zajišťující centralizované místo pro metodickou pomoc
při vyřizování stížností, námětů a žádostí o vysvětlení v rámci problematiky VaK.
(Činnost MZe, Odbor vodovodů a kanalizací + Odbor dozoru a regulace
vodárenství)
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Výbor pro koordinaci regulace oboru VaK - vydává doporučení pro oblast regulace
MZe, Odbor vodovodů a kanalizací - metodická pomoc.
MZe, Odbor dozoru a regulace vodárenství - vyřizování stížností, námětů a žádostí
o vysvětlení v rámci problematiky VaK
Organizační, metodická, informační, strategicko-koncepční
MZe
MF, MŽP, MPO, Úřad vlády ČR, HK ČR, SMO ČR, SMS ČR, ČMKOS ASO ČR,
ERÚ, ČSÚ
Státní správa
Průběžně
Doporučení Výboru pro koordinaci regulace oboru VaK
Poskytnutí vysvětlení k vyhlášce a zákonu
Korespondence - stížnosti, náměty a žádosti o vysvětlení, včetně případných
kontrol
Počet doporučení Výboru pro koordinaci regulace oboru VaK - dle potřeby
Počet vybavených stížností / rok - dle situace
Web MZe (eAGRI)
Zpráva o činnosti Oddělení stížností, kontroly a regulace - předkládány náměstkovi
sekce počátkem následujícího roku za předcházející rok
Zřízen Odbor dozoru a regulace vodárenství, čímž došlo k posílení činnosti MZe
k vyřizování stížností, či jiných námětů v rámci široké problematiky oboru VaK.
Zřízen "Výbor pro koordinaci regulace oboru VaK" (Výbor VaK). Informace
o činnosti Výboru VaK jsou uveřejňovány na webu MZe (eAGRI) v části věnované
vodovodům a kanalizacím
(odkaz: http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/vybor-prokoordinaci-regulace-oboru/)
H.o.21
Zpracovat metodiku benchmarkingu pro obor vodovodů a kanalizací
a v souvislosti s tím propojit data majetkové a provozní evidence.
H.4
Podpora a regulace oboru vodovodů a kanalizací pro zabezpečení
vodohospodářských služeb obyvatelstvu
Zpracování “Metodiky benchmarkingu“ pro obor vodovodů a kanalizací
Metodika benchmarkingu vypracována a odsouhlasena Výborem pro koordinaci
regulace oboru vodovodů a kanalizací - 11/2015. (Úkol vycházející z přílohy
k usnesení vlády ČR č. 86 ze dne 9. února 2015)
Metodika benchmarkingu - metodika pro vypracování dokumentů viz H.o.19
Metodický
MZe
MF, MŽP, MPO, SOVAK ČR, HK ČR
Státní správa
Metodika benchmarkingu vypracována a odsouhlasena “Výborem pro koordinaci
regulace oboru vodovodů a kanalizací“ - 11/2015
Metodika benchmarkingu
Vydání a zpřístupnění zprávy
Dokument metodiky uveřejněn na webu MZe (eAGRI)
(- odkaz: https://portal.mze.cz/ssl/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/vybor-prokoordinaci-regulace-oboru/schvalene-materialy/)
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Aktivita

Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita

Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Pozn.

Propojení dat majetkové a provozní evidence pro účely benchmarkingu,
zefektivnění elektronického vyhodnocování (úkol vycházející z přílohy k usnesení
vlády ČR č. 86 ze dne 9. února 2015)
Provedeno prostřednictvím identifikačního čísla majetkové evidence. Realizováno
v r. 2015. (Úkol vycházející z přílohy k usnesení vlády ČR č. 86 ze dne 9. února
2015)
Metodický
MZe
MF, MŽP, MPO, SOVAK ČR, HK ČR
Státní správa
Vypracováno / realizováno do konce 2015 a předloženo vládě pro informaci
a plnění úkolů v uvedeném usnesení vlády č. 86 ze dne 9. února 2015 k Návrhu
koncepčního řešení regulace ve vodárenství
Metodika benchmarkingu
Přijetí a vydání metodiky
Metodika benchmarkingu zpracována a schválena Výborem pro koordinaci regulace
vodovodů a kanalizací a uveřejněna na webu MZe (eAGRI)
(- odkaz: http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/vyborpro-koordinaci-regulace-oboru/schvalene-materialy/)
H.o.22 Zpracovat analýzu sociální únosnosti aktuálních reálných cen pro vodné
a pro stočné a jejich dopady na výdaje jednotlivých skupin domácností, včetně
návrhu případné úpravy pravidel regulace cen.
H.4
Podpora a regulace oboru vodovodů a kanalizací pro zabezpečení
vodohospodářských služeb obyvatelstvu
Analýza sociální únosnosti aktuálních reálných cen pro vodné a stočné a jejich
dopady na výdaje jednotlivých skupin domácností
Předložena analýza vypracována MPSV
Analýza schválena “Výborem pro koordinaci regulace oboru vodovodů a
kanalizací“, jako první etapa plnění opatření.
(Úkol vycházející z přílohy k usnesení vlády ČR č. 86 ze dne 9. února 2015)
Informační, metodický
MPSV
MZe, MF
Státní správa
Vypracováno
Analýza sociální únosnosti aktuálních reálných cen vodného a stočného a jejich
dopady na výdaje jednotlivých skupin domácností
Nerelevantní
Analýza zpracována a schválena “Výborem pro koordinaci regulace vodovodů
a kanalizací“ a zveřejněna na webu MZe (eAGRI)
(- odkaz: http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/vyborpro-koordinaci-regulace-oboru/schvalene-materialy/)
Z analýzy vyplynulo, že není třeba upravovat pravidla regulace vodného
a stočného. Tento závěr vychází ze skutečnosti, že vodné a stočné je dle zákona
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č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, součástí dávek pomoci
v hmotné nouzi
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity

H.o.23 Zajištění aktualizace PRVKÚ ČR podle průběžných aktualizací PRVKÚK
v návaznosti na opatření vyplývajících z Plánu povodí.
H.4
Podpora a regulace oboru vodovodů a kanalizací pro zabezpečení
vodohospodářských služeb obyvatelstvu
Zpracování PRVKÚ ČR
Plány rozvoje vodovodů a kanalizací na území ČR (PRVKÚ ČR, PRVKÚK) včetně
jejich aktualizací představují střednědobou průběžně aktualizovanou koncepci
oboru vodovodů a kanalizací. PRVKÚ ČR je podkladem pro politiku územního
rozvoje
Informační, metodický, strategicko-koncepční
MZe
Kraje
Státní rozpočet – kapitola MZe
Průběžně (revize PRVKÚ ČR 2017 v souvislosti se suchem)
Aktualizovaný dokument PRVKÚ ČR
Koncepční materiál
Schválení a publikování dokumentu
H.o.24
Zajistit administraci současného dotačního titulu „Podpora výstavby
a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ a připravit nový
dotační titul pro zajištění plynulého pokračování.
H.4
Podpora a regulace oboru vodovodů a kanalizací pro zabezpečení
vodohospodářských služeb obyvatelstvu
Program 129 250 "Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury
vodovodů a kanalizací"
Podporou je dotace na investiční náklady spojené s výstavbou vodovodů
a kanalizací pro veřejnou potřebu, výstavbu a intenzifikací ÚV a ČOV a dotace
na podporu opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody
Ekonomický
MZe
Státní rozpočet
Do konce roku 2017
Dokumentace programu 129 250 a Pravidla pro čerpání dotace žadateli.
Km vybudovaných vodovodů a kanalizací, počet vybudovaných nebo
intenzifikovaných ČOV a ÚV
Závěrečné vyhodnocení programu 129 250 k předložení ke schválení MF
Program 129 300 "Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury
vodovodů a kanalizací II.
Podporou je dotace na investiční náklady spojené s výstavbou vodovodů
a kanalizací pro veřejnou potřebu, výstavbu a intenzifikací ÚV a ČOV a dotace
na podporu opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody
Ekonomický

155

Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Pozn.:
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

MZe
Státní rozpočet
Pro období: 2017 - 2022
Úprava a návrh dokumentace programu 129 300 a Pravidla pro čerpání dotace
žadateli
Km vybudovaných vodovodů a kanalizací, počet vybudovaných nebo
intenzifikovaných ČOV a ÚV.
Závěrečné vyhodnocení programu 129 300 k předložení ke schválení MF
Navazující dotační program na program 129 250
H.o.25
Připravit navazující dotační titul k podpoře odstraňování případných
povodňových škod na infrastruktuře VaK.
H.4
Podpora a regulace oboru vodovodů a kanalizací pro zabezpečení
vodohospodářských služeb obyvatelstvu
Program na odstraňování povodňových škod na infrastruktuře VaK
Podporou je dotace na investiční náklady s obnovou vodohospodářské
infrastruktury poškozené povodní, program bude iniciován pouze v případě škod
převyšující částku 100 mil. Kč v rámci jedné události
Ekonomický
MZe
Státní rozpočet
(náročnost dle aktuální výše škod na infrastruktuře VaK)
Předpoklad je schválení realizace do roku 2024
Dokumentace programu a Pravidla pro čerpání dotace žadateli.
Km obnovených vodovodů a kanalizací, počet obnovených ČOV a ÚV
Závěrečné vyhodnocení programu k předložení ke schválení MF
H.o.26
Prověřit možné způsoby financování provozního monitoringu z jiných
zdrojů než jsou výnosy s. p. Povodí.
H.5 Zlepšení stavu vodních ekosystémů prostřednictvím realizace opatření z Plánů
povodí
Prověření
Diskuse s aktéry (s.p. Povodí, MŽP, SFŽP) a prověření možností způsobů
financování
Organizační, ekonomický
MZe
MŽP
V rámci služebního poměru
2018
Informace o způsobu úhrady monitoringu jakosti povrchových vod
Informace náměstkovi ministra
Informace náměstkovi ministra
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Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity

Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita

H.o.27
Zajistit aktualizaci Národních plánů povodí pro období 2021– 2027
(souběžně budou pořízeny Plány dílčích povodí a Plány mezinárodních povodí).
H.5 Zlepšení stavu vodních ekosystémů prostřednictvím realizace opatření z Plánů
povodí
Vlastní pořízení plánů povodí
Zpracování
plánů
povodí
–
národních,
dílčích
a
mezinárodních
Dle § 25 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Strategicko-koncepční
MZe, MŽP
s.p. Povodí, KÚ
Národní zdroje
2016 - 2021
Národní plány povodí Odry, Labe a Dunaje
Usnesení vlády
Internetové stránky vlády
H.o.28 V rámci realizace opatření na zlepšení stavu vodních ekosystémů využít
Programy opatření obsažené v plánech povodí.
H.5 Zlepšení stavu vodních ekosystémů prostřednictvím realizace opatření z Plánů
povodí
Realizace opatření z národních plánů povodí
Programy opatření představují výběr takových opatření, která tvoří nákladově
nejefektivnější kombinaci opatření k dosažení cílů stanovených národními plány
povodí a promítnutých do plánů dílčích povodí (PDP)
Organizační, vědecko-výzkumná, metodická, ekonomická
MZe, MŽP
s.p. Povodí, KÚ
Fondy EU a národní zdroje
2015 - 2018
Souhrnná zpráva o plnění programů opatření dle § 26 odst. 7 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů
Počet realizovaných opatření dle dílčích plánů povodí, konkrétně v listu opatření
v kapitole VI.
Souhrnná zpráva o plnění programů opatření dle § 26 odst. 7 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů
Modrá zpráva v r. 2019 (každoročně vydávaná MZe ve spolupráci s MŽP)
Zpráva o pokroku při provádění programu opatření Evropské komisi
H.o.29
Zajistit opatření na zlepšení hydromorfologického stavu a na zlepšení
situace drobných vodních toků (koryt a břehů) k dosažení dobrého ekologického
stavu prostřednictvím správců vodních toků.
H.5 Zlepšení stavu vodních ekosystémů prostřednictvím realizace opatření z Plánů
povodí
Realizace opatření z národních plánů povodí
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Popis aktivity

Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity

Reporting

Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor

Národní plány povodí obsahují v kap. V.1.12 (Souhrn opatření k zajištění
odpovídajících hydromorf. podmínek vodních útvarů, umožňujících dosažení
dobrého ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu) opatření typu
revitalizace a odstranění nebo zprůchodnění příčných překážek, které jsou
uplatněny prostřednictvím Plánů dílčích povodí (PDP)
Organizační, ekonomický
MZe, MŽP
s.p. Povodí, KÚ
Fondy EU a národní zdroje
2015 - 2018
Souhrnná zpráva o plnění programů opatření dle § 26 odst. 7 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů
Počet realizovaných opatření
Souhrnná zpráva o plnění programů opatření dle § 26 odst. 7 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů
Modrá zpráva – v r. 2019 (každoročně vydávaná MZe ve spolupráci s MŽP)
Zpráva o pokroku při provádění programu opatření Evropské komisi
Podprogram 129 292 “Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících
a malých vodních nádržích“
Úpravy a údržba koryt vodních toků, úpravy malých vodních nádrží a zvýšení jejich
bezpečnosti
Organizační, investiční
MZe
s.p. Povodí, Lesy ČR, s.p.
Národní zdroje + vlastní zdroje investorů
2015 - 2021
Dokumentace programu 129 292 a Pravidla pro čerpání dotací žadateli
Počet úprav a stavebních akcí
2
2
(Opevnění vodních toků [m ], opravy břehových nátrží [m ], odstranění sedimentů
2
2
[m ], opravy objektů ve vodních korytech [ks], počet dřevin [ks nebo m ])
Souhrnná zpráva o plnění programu, každoročně
Modrá zpráva (každoročně vydává MZe ve spolupráci s MŽP)
Státní závěrečný účet
H.o.30
Připravit „spící“ dotační tituly, které bude možno otevřít bezprostředně
po povodních tak, aby bylo možné v co nejkratším možném termínu započít
s odstraňováním povodňových škod.
H.5 Zlepšení stavu vodních ekosystémů prostřednictvím realizace opatření z Plánů
povodí
Připraven program 129 270 "Odstranění následků povodní na státním
vodohospodářském majetku II", resp. podprogram 129 273 "Odstranění následků
povodní roku 20.."
Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku
Ekonomický
MZe
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Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Pozn.:

Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity

Reporting

Pozn.:

Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace

s.p. Povodí a Lesy ČR, s.p.
Státní rozpočet
Pozn.: náročnost: nelze určit, stanoví se dle povodňové situace
Stanoví se dle povodňové situace
Dokumentace programu 129 270 a Pravidla programu využití
Stanoví se dle povodňové situace – počet oprav a opatření
Modrá zpráva (každoročně vydává MZe ve spolupráci s MŽP)
Souhrnná zpráva při ukončení programu
Státní závěrečný účet
Podprogram 129 273 bude spuštěn v případě zásadních povodňových událostí,
na něž bude navázáno vyhlášení nouzového stavu dle zákona č. 240/2000 Sb.,
krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů a zároveň na něj budou vyčleněny
finanční prostředky nad rámec běžného rozpočtu
Připraven program 129 280 resp. podprogram 129 284 "Odstranění povodňových
škod na rybnících a vodních nádržích"
Náprava povodňových škod na hrázích a objektech rybníků
Ekonomický, investiční
MZe
Státní rozpočet
Pozn.: stanoví se dle povodňové situace
Stanoví se dle povodňové situace
Dokumentace programu 129 280 a Pravidla využívání
Stanoví se dle povodňové situace a počtu realizovaných opatření
Modrá zpráva (každoročně vydává MZe ve spolupráci s MŽP)
Reporting Evropské komisi
Státní závěrečný účet
Závěrečná zpráva o plnění programu (po ukončení programu)
Podprogram 129 284 bude spuštěn v případě zásadních povodňových událostí,
na něž bude navázáno vyhlášení nouzového stavu dle zákona č. 240/2000 Sb.,
krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů a zároveň na něj budou vyčleněny
finanční prostředky nad rámec běžného rozpočtu
H.o.31
Zajistit financování projektu k realizaci moderních informačních
a komunikačních technologií.
H.6 Zkvalitnění činnosti státní správy, zajištění veřejně dostupných informací
o vodním hospodářství a rozvoj „public relations“
Projekt s názvem "Rozvoj ISVS - VODA"
Projekt má za úkol zmodernizovat a zkvalitnit vodohospodářský portál VODA, který
je meziresortní aktivitou MZe a MŽP. Portál bude nosným zdrojem garantovaných
vodohospodářských informací pro odborné subjekty i širokou veřejnost
Informační, ekonomický
MZe
Státní rozpočet (kapitola MZe)
2017 - 2019
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Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření

Modernizované internetové stránky www.voda.gov.cz a redakční systém pro jeho
aktualizace
Realizovaný vodohospodářský portál VODA
Závěrečná zpráva projektu, předložená ke schválení poradě vedení (předkládá NM
Sekce ekonomiky a informačních technologií)
H.o.32 Zajistit ve spolupráci s MŽP jednotnou prezentaci všech výstupních dat
prostřednictvím jednoho meziresortního systému.
H.6 Zkvalitnění činnosti státní správy, zajištění veřejně dostupných informací
o vodním hospodářství a rozvoj „public relations“
Projekt s názvem "Rozvoj ISVS - VODA"
V rámci projektu byly vytvořeny pracovní týmy, v jejichž zastoupení jsou i členové
z resortu MŽP. Jednotná prezentace dat je hlavním cílem projektu
Organizační, metodický, informační
MZe
MŽP
Nerelevantní
2017 - 2019
Metodický pokyn pro harmonizaci dat v jednotlivých evidencích
Provedení kontroly kvality - % plnění jednotlivých cílů projektu
Závěrečná zpráva projektu, předložená ke schválení poradě vedení (předkládá NM
Sekce vodního hospodářství).
H.o.33 Zajistit další funkčnost, podporu, rozvoj a financování systému pro podporu
vzájemného přenosu informací, evidencí a dokumentů mezi jednotlivými subjekty
prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií.
H.6 Zkvalitnění činnosti státní správy, zajištění veřejně dostupných informací
o vodním hospodářství a rozvoj „public relations“
Projekt s názvem "Rozvoj ISVS - VODA"
V rámci projektu jsou také řešené aktivity související s implementací směrnice
INSPIRE, která vyžaduje harmonizaci dat napříč evidencemi
Organizační, metodický, informační
MZe
MŽP
Nerelevantní
2017 - 2019
Dokumentace a metodika pro dodržování směrnice INSPIRE
Vyhodnocení splnění základních principů směrnice INSPIRE
Zpráva – hodnocení provádění INSPIRE v rámci implementace projektu
H.o.34
Zajistit realizaci požadavků stanovených zákonem č. 181/2014 Sb.,
o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů a vyhláškou
č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících
kritériích.
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Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření

Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity

H.6 Zkvalitnění činnosti státní správy, zajištění veřejně dostupných informací
o vodním hospodářství a rozvoj „public relations“
Projekt s názvem "Rozvoj ISVS - VODA"
ISVS - VODA je určen jako významný informační systém. V rámci projektu budou
zajištěny veškeré požadavky z toho plynoucí
Informační
MZe
MŽP
Nerelevantní
2018
IS plnící kritéria stanovená zákonem o kybernetické bezpečnosti
Procento (%) splnění požadavků vyplývající ze zákona o kybernetické bezpečnosti
Závěrečná zpráva projektu, předložená ke schválení poradě vedení (předkládá NM
Sekce ekonomiky a informačních technologií)
H.o.35
Zajistit ve spolupráci s ČÚZK a MŽP jednotnou prezentaci říční sítě
vycházející z geometrie ZABAGED, která bude státem garantovaná a bude plnit
úlohu jediného uznávaného datového zdroje a nastavit přesná pravidla spravování
takové prezentace.
H.6 Zkvalitnění činnosti státní správy, zajištění veřejně dostupných informací
o vodním hospodářství a rozvoj „public relations“
Projekt s názvem "Rozvoj ISVS - VODA"
V rámci projektu byla zahájena také aktivita pro harmonizaci říční sítě, která
předpokládá tvorbu komunikačního nástroje pro výměnu dat a schvalování změn v
evidenci vodních toků.
Organizační
MZe
MŽP, ČUZK
Nerelevantní
2017 - 2019
Metodický pokyn a pravidla pro harmonizaci dat vodních toků
Procento (%) harmonizovaných toků
Pravidelná (1x za rok) zpráva o průběhu plnění cílů harmonizace vodních toků (pro
informaci NM Sekce vodního hospodářství a NM Sekce ekonomiky a informačních
technologií)
H.o.36 Pokračovat v osvětě veřejnosti o nenahraditelném významu vody, vodních
zdrojů a vodních děl, jejich ochraně, dostupnosti, zachování a využívání,
a o opatřeních proti hydrologickým extrémům souvisejících se změnou klimatu.
H.6 Zkvalitnění činnosti státní správy, zajištění veřejně dostupných informací
o vodním hospodářství a rozvoj „public relations“
Plán publikační a informační činnosti, veletrhy, výstavy
Šíření informačních materiálů tiskem, webem TV, výstavy, konference, dětská
soutěž, přenos informací s garancí odbornosti
Informativní
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Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument

MZe
MŽP - pro publikaci “Modrá zpráva“
Pozn.: “Modrá zpráva“ se předkládá do vlády společně za oba resorty.
Státní rozpočet (kapitola MZe)
Průběžně
Zpráva o stavu VH a případné další publikace, výstavy, veletrhy, expozice dle Plánu
publikační a informační činnosti.
Vydané publikace dle Plánu publikační a informační činnosti, účast na výstavách
(VOD-KA, expozice NZ)
Modrá zpráva, tištěné texty, web MZe (eAGRI)
(odkaz: https://portal.mze.cz/ssl/web/mze/voda/osveta-a-publikace/)
H.o.37
Problematiku rozpracovat do každoročních programů využitelných
pro vzdělávání pracovníků vodoprávních úřadů a starostů a zastupitelů malých
obcí.
H.6 Zkvalitnění činnosti státní správy, zajištění veřejně dostupných informací
o vodním hospodářství a rozvoj „public relations“
Roční vzdělávací plán MZe (semináře, porady)
Aktivní účast pracovníků MZe či zajištění odborných ex. školitelů
Informační, metodická
MZe
Státní rozpočet (kapitola MZe)
Průběžně
Seminář vodoprávních úřadů
Porady KÚ
Odborný seminář závlahy

Indikátor
aktivity

Počet akcí v jednotlivých letech dle Ročního vzdělávacího plánu MZe

Reporting

Certifikáty účastníkům, web MZe (eAGRI)
(odkaz: http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/)

5.9 Věda, výzkum, vzdělávání a poradenství
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace

I.o.1
Finančně podporovat instituce podle dosažených výsledků.
I.1
Zajistit dostatek talentů pro výzkum ve výzkumných organizacích
podporovaných MZe
Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací
(RVO)
Rozdělování institucionální podpory podle hodnocení výsledků na základě platné
metodiky. Posuzování rozvoje výzkumných organizací (VO) dle stanovených kritérií
Ekonomické
MZe
ÚV ČR
Státní rozpočet
Každoročně
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Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita

Popis aktivity

Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření

Průběžné a každoroční zprávy o plnění RVO
Průběžné vyhodnocování dle plánů RVO
Každoročně VO zasílá MZe
I.o.2
MZe ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd v rámci dvou
veřejných
soutěží
oceňuje
nejlepší
realizovaný
výsledek
výzkumu
a experimentálního vývoje a mladé vědecké pracovníky (Ceny ministra).
I.1
Zajistit dostatek talentů pro výzkum ve výzkumných organizacích
podporovaných MZe
Ocenění mimořádných výsledků ve VaVaI
Vyhlášení 2 veřejných soutěží: "Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný
výsledek výzkumu a experimentálního vývoje" a "Cena ministra zemědělství pro
mladé vědecké pracovníky". Vyhodnocení odbornou komisí. Předání ocenění
ministrem zemědělství. Opatření motivuje výzkumné pracovníky k dosažení
kvalitních výsledků uplatňovaných v praxi. Podmínky soutěže mohou být
v jednotlivých letech modifikovány
Ekonomické, popularizační
MZe
ČAZV
Státní rozpočet
Každoročně (únor - září)

Počet doručených návrhů na ocenění v obou soutěžích
MZe vnitřně

I.o.3 Uplatňovat systém hodnocení výstupů výzkumu.
I.1
Zajistit dostatek talentů pro výzkum ve výzkumných organizacích
podporovaných MZe
Hodnocení výzkumných aktivit a jejich výstupů
Hodnocení periodických a závěrečných zpráv projektů NAZV včetně hodnocení
výzkumných záměrů resortních výzkumných organizací
Procesně organizační
MZe
ÚV ČR
Státní rozpočet
Každoročně
Protokoly z periodických a závěrečných zpráv, zpráva o hodnocení výzkumných
záměrů
Počet hodnocených výsledků
MZe vnitřně
I.o.4
Zajistit další rozvoj IS NAZV MZe, ve kterém jsou technicky zajišťovány
veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji a hodnocení periodických a závěrečných
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Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita

Popis aktivity

Typ aktivity
Gestor

zpráv řešených výzkumných projektů.
I.1
Zajistit dostatek talentů pro výzkum ve výzkumných organizacích
podporovaných MZe
Aplikace IS NAZV MZe na základě smlouvy s dodavatelem
Aktivita probíhá podle dosud uzavřené smlouvy mezi MZe a poskytovatelem služeb
podpory a rozvoje IS NAZV MZe. Předpokládá se další customizace a rozvoj
systému na základě nové smlouvy s dodavatelem
Ekonomické, organizační, IS
MZe
Státní rozpočet
Celoroční provoz aplikace
Protokoly hodnocení návrhů projektů ve veřejných soutěžích a protokoly
z hodnocení periodických a závěrečných zpráv řešených projektů
Počet veřejných soutěží, počet administrovaných projektů
MZe vnitřně, zasílání informací do IS VaVaI ÚV ČR
I.o.5
Zabezpečení předávání údajů stanovených zákonem č. 130/2002 Sb.
do Informačního systému VaVaI Rady pro výzkum a vývoj Úřadu vlády ČR.
I.2 Podpořit spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou
Informační systém VaVaI
Dodání údajů do Centrální evidence projektů (CEP), Rejstříku informací
o výsledcích (RIV), Centrální evidence aktivit výzkumu, vývoje a inovací (CEA),
Evidence veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji (VES)
IS
MZe
RVVI
Státní rozpočet
Každoročně
Data v IS VaVaI
Počet výsledků v RIV s právní ochranou
V rámci vyhodnocení ukončených programů VaVaI MZe zasílá na ÚV (1. Zpráva
v roce 2019).
I.o.6
Ustanovit platformu aktivní spolupráce všech resortních stakeholderů, kteří
by jasně formulovali aktuální a reálné problémy, na které je nutné obrátit pozornost
resortního výzkumu.
I.2 Podpořit spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou
Česká akademie zemědělských věd (ČAZV)
ČAZV je odborným poradním orgánem MZe. ČAZV soustřeďuje pracovníky
zemědělského výzkumu, vývoje a vzdělávání, jakož i praktiky, zasloužilé vědecky
a osvětově o rozvoj zemědělství. Reprezentuje tuto vědeckovýzkumnou
a akademickou obec navenek, a to jak v ČR, tak i ve vztahu k zahraničí. Cílem je
efektivněji využít tento poradní orgán
Organizační
MZe
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Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

ČAZV

Opatření
Strategický cíl
Aktivita

I.o.7
Vytvořit Infobanku výzkumu MZe.
I.3 Zvýšit komerční využití výsledků VaVaI a znalostí výzkumných organizací
Infobanka výzkumu MZe
Na základě smlouvy s dodavatelem bude vytvořena nová webová aplikace výzkumu
a vzdělávání, v rámci níž bude na základě vložených informací o projektech
za uplynulé (cca 10 leté) období a informací o aktuálně řešených projektech
vytvořena Infobanka výzkumu MZe
Ekonomické, organizační, IS
MZe

Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Státní rozpočet
2020
Zprávy o činnosti, analýzy
Počet společných jednání MZe a ČAZV
1x ročně ČAZV zasílá Odboru 14150

Státní rozpočet
Celoroční provoz webové aplikace
Infobanka výzkumu MZe
Počet vstupů uživatelů webových stránek
MZe vnitřně
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5.10 Právní a administrativní činnost
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita

Popis aktivity

Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity

J.o.1
Vyšší zapojení kvalitních dopadových studií do tvorby legislativy.
J.1 Zajištění kvalitního a komplexního právního a legislativního servisu
Metodická podpora věcným útvarům resortu MZe při tvorbě důvodových zpráva,
odůvodnění a hodnocení dopadů regulace RIA
Kontrola způsobu zpracování důvodových zpráv, odůvodnění a hodnocení dopadů
regulace RIA v souladu s Legislativními pravidly vlády a s Obecnými zásadami RIA
Administrativní
MZe

Průběžně
Jednotlivé legislativní návrhy

J.o.2
Širší zapojení odborné veřejnosti a nevládních organizací zastupujících
zainteresovanou veřejnost, včetně plné transparentnosti při zveřejňování
připravované legislativy.
J.1 Zajištění kvalitního a komplexního právního a legislativního servisu
Zajištění přístupu široké odborné veřejnosti k legislativním návrhům připravovaným
MZe
Rozesílání legislativních návrhů více připomínkovým místům podle věcného
zaměření jednotlivého legislativního úkolu a podle požadavků věcně příslušných
odborných gestorů - útvarů MZe; zajištění přístupu široké veřejnosti k legislativním
návrhům MZe předkládaným do meziresortního připomínkového řízení
prostřednictvím webového portálu eAgri - "Připravovaná legislativa MZe"
Administrativní
MZe

Průběžně
Jednotlivé legislativní návrhy

J.o.3 Plná koordinovanost a řízení činností odvolacích a přezkumných komisí.
J.1 Zajištění kvalitního a komplexního právního a legislativního servisu
Metodická a koordinační podpora činnosti odvolacích a přezkumných komisí vůči
rozhodnutí SZIF
Koordinace a kontrola rozhodování odvolacích a přezkumných komisí MZe proti
rozhodnutím SZIF v rámci jednotlivých správních rozhodnutí v kontextu

166

Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor

rozhodování v obdobných případech při zachování obecných zásad správního řádu,
zejména práva na spravedlivý proces a zásady nediskriminace
administrativní
MZe

Průběžně
Jednotlivá správní rozhodnutí - Informace OLP v rámci Výroční zprávy
Počet jednání
MZe vnitřně (1x ročně)
J.o.4 Rozšíření elektronizace informačních systémů pro právní a legislativní
činnosti, včetně zapojení se do projektů eLegislativa a eSbirka.
J.1 Zajištění kvalitního a komplexního právního a legislativního servisu
Elektronizace veřejné správy prostřednictvím projektů Ministerstva vnitra – eSbirka
a eLegislativa
Elektronizace veřejné správy prostřednictvím projektů Ministerstva vnitra – eSbirka
a eLegislativa
Administrativní
MZe

2020
Jednotlivé legislativní návrhy

J.o.5 Nastavení procesů a proškolení ohledně ochrany duševního vlastnictví
a jednotná licenční podpora v rámci MZe, resortních organizací i nevládního
sektoru.
J.1 Zajištění kvalitního a komplexního právního a legislativního servisu
Školení v oblasti duševního vlastnictví a jednotné licenční politiky MZe
Pořádání tematicky zaměřených přednášek a seminářů v budově MZe v oblasti
duševního vlastnictví a jednotné licenční politiky MZe pro zaměstnance MZe
i zaměstnance ostatních resortních organizací; kontrolní činnost v rámci posuzování
smluv uzavíraných MZe
Administrativní
MZe

Průběžně
Uskutečnění přednášek a seminářů - Informace OLP v rámci Výroční zprávy
Počet akcí
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aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting
Opatření
Strategický cíl
Aktivita

Popis aktivity

Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl

MZe vnitřně (1x ročně)
J.o.7 Dosažení rozhodnutí o téměř 100 % výměry zemědělské a lesní půdy
v rámci církevních restitucí v roce 2016 a následném vyřešení zbývajících
nejsložitějších případů v delším horizontu v návaznosti na soudní řízení.
J.2 Spravedlivé, uspokojivé a trvalé řešení majetkových vztahů k půdě a dalšímu
zejména zemědělskému majetku ve vlastnictví státu či resortních organizací
Metodická podpora SPÚ, povinných a oprávněných osob. Kontrolní činnost.
Kontrola průběhu rest. procesu u resortních povinných osob (zejm. LČR a SPÚ),
pravidelné setkávání se zástupci opr. a pov. osob; podpora povinných osob
při složitých otázkách, které případně v rámci restitučního procesu vyvstanou.
Administrativní
MZe
SPÚ

31. 12. 2016

Procento výměry půdy, o které již bylo v církevních restitucích rozhodnuto

J.o.8 Uskutečnění výmazu z obchodního rejstříku u všech zbývajících resortních
státních podniků v likvidaci.
J.2 Spravedlivé, uspokojivé a trvalé řešení majetkových vztahů k půdě a dalšímu
zejména zemědělskému majetku ve vlastnictví státu či resortních organizací
Koordinace likvidátorů, SPÚ a ÚZSVM, metodická podpora
V úzké spolupráci s likvidátory a UZSVM, SPÚ, příp. LČR docílení převodu těžko
prodejného/neprodejného majetku na uvedené subjekty a následný výmaz těchto
st. statků. U st. podniků, které mají rozsáhlejší majetek jejich postupná likvidace,
poskytnutí podpory při soudních sporech a jejich následný výmaz (u těchto větších
podniků - Jeneč, Razová, Bílý Kostel - v horizontu několika let)
Administrativní
MZe

31. 12. 2016

Počet Státních statků v likvidaci, u kterých proběhl výmaz z OR

J.o.9 Za účelem postupného prosazení, řízení a vyhodnocování uplatňování
principů společensky odpovědného zadávání zavede MZe propracovaný systém
koordinace veřejných zakázek v resortu, včetně centrálního zadávání veřejných
zakázek v případě komodit, kde je to výhodné vzhledem k hospodárnosti procesu.
J.3 Uplatňování společensky odpovědného zadávání
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Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor
Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Opatření
Strategický cíl
Aktivita
Popis aktivity
Typ aktivity
Gestor
Spolugestor

Implementace principů do vnitřní směrnice ministerstva pro zadávání veřejných
zakázek
Úprava těchto principů v rámci uvedené směrnice, doporučení implementace
principů do vnitřních předpisů resortních organizací.
Procesně organizační
MZe

2016/2017
Jednotlivé vnitřní předpisy
Počet veřejných zakázek s uplatněním principů
1x ročně/ odbory a resortní organizace/ stručný souhrn realizovaných VZ
s principem společensky odpovědného zadávání
J.o.10 Cílem systému koordinace a kontroly veřejných zakázek v resortu bude
v rámci širší supervize a metodické podpory veřejných zakázek i dohled nad
uplatňování výše uvedených principů, koordinace a sdílení dobré praxe.
J.3 Uplatňování společensky odpovědného zadávání
Nastavení průběžného kontrolního systému a pravidelné setkávání (sdílení best
practice)
Průběžná kontrola veřejných zakázek v rámci veřejnosprávních kontrol a vybraných
veřejných zakázek. Sdílení dobré praxe v rámci resortu - pravidelná setkávání
a příprava konference
Procesně organizační a vzdělávací
MZe
Státní rozpočet
IV/2017
Uskutečnění akcí, seminářů a konferencí
Počet uskutečněných akcí
Ad hoc případně průběžně/ odbory a resortní organizace/ stručný souhrn
realizovaných VZ s principem společensky odpovědného zadávání
J.o.11 V maximální míře bude podporován princip transparentnosti a zveřejňování
informací o veřejných zakázkách v širokém významu, včetně resortního multiprofilu,
jakož i elektronizace a maximální rychlost zadávacího řízení.
J.3 Uplatňování společensky odpovědného zadávání
Nová směrnice pro zadávání veřejných zakázek a zajištění zveřejňování smluv
v registru smluv
Implementace principů elektronizace, způsobů zrychlení zadávacího řízení, dle
nové úpravy ZZVZ a zveřejňování smluv nad 50 tis. Kč v registru smluv,
organizování školení, součinnost v případě přechodu na NEN
Procesně organizační a vzdělávací
MZe
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Zdroj
financování
Realizace
Výstupní
dokument
Indikátor
aktivity
Reporting

Státní rozpočet
2016/2017
Jednotlivé vnitřní předpisy, uskutečnění školení, zavedení NENu
Počet zveřejněných smluv v registru smluv, počet zadaných veřejných zakázek
Ad hoc nebo průběžně/ odbory a resortní organizace/ stručný souhrn realizovaných
VZ, souhrn zveřejňováních dokumentů v registru smluv
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6 Seznam zkratek
AEKO
b. c.
BAT
BSC
BTPM
ČHMÚ
ČOV
ČR
ČSÚ
ČÚZK
DZES
EAF
EFA
EU
EZ
GA ČR
Generel LAPV
HDP
HOZ
ICT
IS
ISVS-VODA
KoPÚ
LAKR
LFA
LHO
LHP
LPIS
MMR
MPO
MŠMT
MVE
MZe
MZV
MŽP
NAP
NAZV
NIL
NNO
NPP
o. p.
OPŽP
OZE
PDP

agroenvironmentálně – klimatická opatření
běžné ceny
nejlepší dostupná technika (z angl. Best available techniques)
Balanced Scorecard (metoda pro strategické řízení)
(krávy) bez tržní produkce mléka
Český hydrometeorologický ústav
čistírna odpadních vod
Česká republika
Český statistický úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
Dobrý zemědělský a environmentální stav (dříve GAEC)
Evropská rybářská federace
plochy využívané v ekologickém zájmu (z angl. Ecological focus area)
Evropská unie
ekologické zemědělství
Grantová agentura České republiky
Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod
hrubý domácí produkt
hlavní odvodňovací zařízení
informační a komunikační technologie (z angl.
Information and
Communication Technologies)
informační systém
Informační systém veřejné správy – voda České republiky
komplexní pozemkové úpravy
Léčivé, aromatické, kořeninové rostliny
znevýhodněné oblasti (z angl. Less Favoured Areas)
Lesní hospodářské osnovy
Lesní hospodářský plán
Systém pro identifikaci zemědělských pozemků (z angl. Land Parcel
Identification System)
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
malá vodní elektrárna
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo životního prostředí
Národní akční plán adaptace na změnu klimatu
Národní agentura pro zemědělský výzkum
Národní inventarizace lesů
nevládní nezisková organizace
Národní plány povodí
orná půda
Operační program Životní prostředí
obnovitelné zdroje energie
Plány dílčích povodí
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PGRLF
PPO
PRV
PRVKÚ ČR
PRVKÚK
PUZČ
PpZPR
RV
SAPS
SFDI
SOT
SŠ/VŠ
SR ČR 2030
SZP
TA ČR
TTP
ÚZEI
VaK
VaV
VaVaI
VCS
VDJ
VO
VÚMOP
VÚV TGM
VúVč
z. p.
ŽP
s.p.
ŽV
SPÚ
AWU
VÚRV v.v.i.,
VÚŽV v.v.i.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
protipovodňové opatření
Program rozvoje venkova
Plány rozvoje vodovodů a kanalizací pro území České republiky
Plány rozvoje vodovodů a kanalizací pro území jednotlivých krajů
předčasné ukončení zemědělské činnosti
Plány pro zvládání povodňových rizik
rostlinná výroba
jednotná platba na plochu zemědělské půdy
Státní fond dopravní infrastruktury
společná organizace trhů
střední školy/vysoké školy
Strategický rámec Česká republiky 2030
Společná zemědělská politika
Technologická agentura České republiky
trvalé travní porosty
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
vodovody a kanalizace
výzkum a vývoj
věda, výzkum a inovace
dobrovolná podpora vázaná na produkci
velká dobytčí jednotka
výzkumná organizace
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Výzkumný ústav včelařský
zemědělská půda
životní prostředí
státní podnik
živočišná výroba
Státní pozemkový úřad
roční pracovní jednotky (annual work unit)
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Výzkumný ústav živočisné výroby, v.v.i.
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Přílohy
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Příloha 1 Indikativní ukazatele strategických cílů
INDIKATIVNÍ
UKAZATELE
STRATEGICKÝCH
CÍLŮ ČESKÉHO
ZEMĚDĚLSTVÍ A
POTRAVINÁŘSTV
Í

Jednotk
a

Současn
ý stav

Indikativn Indikativn
í hodnota í hodnota
2020
2025

Indikativní
hodnota
2030

Obsah
plnění
strategie a opatření
vedoucí
k žádoucímu
rozměru
a stavu
českého
zemědělství
a
potravinářství
v horizontu 2030

95

Znamená snížit až o
5 procentních bodů
zaostávání
v produktivitě práce
vůči
ostatním
odvětvím
národního
hospodářství
především orientací
na rozvoj
odvětví
s vyšší
přidanou
hodnotou, realizací
„krátkých řetězců“ a
tlakem na zvyšování
produktivity
v podnicích.

120

Znamená navýšení
podílu
agrárního
vývozu do třetích
zemí o zhruba 20 %
v důsledku opatření
v AZO.

A. ZEMĚDĚLSTVÍ
1. Sektorové makroekonomické ukazatele a zahraniční obchod

Produktivita práce
v zemědělství ve
vztahu
k produktivitě
práce
národního
hospodářství

Zvýšení
podílu
agrárního exportu
(agrárních
produktů kapitol 124
celní
nomenklatury EU)
mimo EU

index

index

100

100

98

97

110

115

Zvýšení
hodnoty
vývozu agrárních
produktů do zemí
mimo EU

index

100

110

120

125

Zvýšení
podílu
vývozu agrárních
produktů s vysokou
přidanou hodnotou

index

100

110

115

120

Bilance AZO –
snížení záporného
salda

index

100

95

90

80 – 85
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Znamená navýšení
hodnoty agrárního
vývozu do třetích
zemí o zhruba 25 %
v důsledku opatření
v AZO.
Znamená navýšení
hodnoty agrárního
vývozu
agrárních
produktů s vysokou
přidanou hodnotou
o zhruba 20 %
v důsledku opatření
v AZO.
Znamená
snížit
záporné o saldo
AZO o zhruba jednu
pětinu.
Na
bázi
zvyšování
efektivnosti

zemědělských
a
potravinářských
podniků
a
také
pomocí
podpory
exportních příležitostí
(MZe) a podporou
exportní orientace a
inovací
především
zpracovatelského
průmyslu.
2. Výrobní faktory
2.1 Půda

Výměra ZPF ČR

tis. ha
LPIS

3 550

3 550

3 550

3 550

Procento zornění

%

71

70

69

68

Výměra TTP

tis. ha

997

1 050

1 150

1 150 - 1 300

Výměra o. p.

tis. ha

2 979

2 900

2800

2 700 – 2 800

175

Znamená zachovat
rozměr
produkčního
potenciálu
zemědělství
s ohledem
na
potravinové
a
energetické
zabezpečení
budoucnosti
především
opatřeními
vedoucími
ke
zpomalení
tempa
úbytku
z.
p.
pro nezemědělské
účely
(přísnějších
uplatňování zákona o
ochraně
ZPF)
a na druhé
straně
začleněním
dosud
neregistrovaných
ploch do LPIS.
Znamená
dosáhnout
přirozenější
podíl
zornění v kontextu
přírodních
a klimatických
podmínek ČR.
Znamená v souladu
s naplňováním cílů
zornění
dosáhnout
rozšíření
produkčních ploch
TTP za podpory
chovu přežvýkavců
(včetně
dojného
skotu)
s prioritou
krmivové
základny
na TTP. Minimální
podpora extenzivní
údržby těchto ploch
může
být
podporována
prostřednictvím

Podíl najaté půdy
v podnicích

%

74

70

65

60

Podíl
ŽV
celkové
zemědělské
produkci

%

45

47

48

50

index

100

102

103

105

na

Podíl
trvalých
kultur na celkové
zemědělské
produkci

plateb
LFA
a AEKO.
Znamená dále snížit
podíl najaté půdy
stimulací k realizaci
investic
podniků
do nákupu půdy a
pokračující podporou
realizace
pozemkových úprav.
Zároveň
se tím
dosáhne
zlepšení
vztahu
k užívané
půdě.
Znamená
navýšit
hodnotu podílu ŽV
na
celkové
zemědělské
produkci na zhruba
50 %, především za
pomoci specifických
přímých
podpor
chovu přežvýkavců a
komplexní podpory
ŽV v rámci II. Pilíře
SZP.
Navýšení
podílu
produkce z trvalých
kultur zhruba o 5 %,
především s pomocí
specifických přímých
podpor
s preferencemi
v investičních
podporách citlivých
komodit.

2.2 Práce

Celkový
počet
pracovníků
tis. AWU
v prvovýrobě

105

98

93

85 – 90

Podíl pracovníků
starších 44 let

55

53

50

45 – 50

%
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Znamená zachovat
alespoň 85 – 90 tis.
AWU.
I
přes
očekávané tlaky na
efektivitu
zemědělských
podniků
jde
především o rozvoj
ŽV
a akcent
na
tvorbu
pracovních
míst
na
venkově
při
vynakládání
veřejných prostředků
do zemědělství.
Snížení
podílu
pracovníků
v zemědělské
prvovýrobě
starších 44 let o

Podíl pracovníků
s odborným SŠ/VŠ
vzděláním

index

100

106

110

115

zhruba 5 – 10 p. b.,
především
nastavením
priorit
v opatřeních I. A II.
Pilíře SZP.
Znamená zvýšit o
15
%
podíl
pracovníků
s odborným SŠ/VŠ
vzděláním zvýšením
atraktivity
zemědělského
povolání.

2.3 Kapitál

Vnitřní
podniků
investice

zdroje
na

index

100

105

115

120

Znamená
posílit
minimálně o 20%
zdroje
na
kapitálové vybavení
zemědělských
podniků,
zejména
cílením na formy
investičních podpor,
které generují vyšší
přidanou
hodnotu
produkce a na vyšší
rentabilitu (ziskovost)
výroby. A rovněž
s ohledem
na
skutečnost,
že
za posledních 10 let
došlo
ke dvojnásobnému
zvýšení
kapitálové
vybavenosti
zemědělských
podniků.

3. Výrobní struktura

Výměra obilovin

tis. ha

1411

1 400

1 300

1 300

Výměra olejnin

tis. ha

464

430

400

400

Výměra víceletých
pícnin

tis. ha
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min 180

min 200

min 250

177

Znamená snížit o
více než 100 tis. ha
v důsledku realokace
podpor ve prospěch
živočišné výroby.
Znamená snížit o
více než 60 tis. ha
(snížení se týká
především
řepky
olejné, která tvoří
více než 80 % ploch
olejnin) v důsledku
realokace podpor ve
prospěch živočišné
výroby.
Znamená
rozšířit
plochy víceletých
pícnin
minimálně
o 20 % (respektive
50 %) v souvislosti

Výměra
na zrno

luskovin

Výměra
řepy

cukrové

tis. ha

30

min 30

min 35

min 40

tis. ha

58,2

62

62

62

Výměra brambor
pro výrobu škrobu

tis. ha

4,7

5

6

6

Výměra
konzumních
brambor

tis. ha

16

16

19

21

Výměra chmelnic

tis. ha

4,6

5

5,2

5,50

Výměra ovocných
sadů

tis. ha

14,5

15

18

23
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s ozeleněním
přímých plateb.
Znamená
rozšířit
plochy
luskovin
v důsledku realokace
podpor ve prospěch
citlivých komodit –
bílkovinných plodin
a dopadů ozelenění
přímých plateb.
Znamená
zvýšit
plochy
cukrové
řepy
v důsledku
realokace podpor pro
citlivé komodity.
Znamená
rozšířit
plochy
brambor
v důsledku realokace
podpor ve prospěch
citlivých komodit –
brambor na výrobu
škrobu na 6 tis. ha
i s ohledem
na skutečnost
vývozu
těchto
brambor mimo ČR.
Znamená v důsledku
realokace podpor ve
prospěch
citlivých
komodit do roku
2020
udržet
(stabilizovat)
plochy konzumních
brambor
okolo
16 tis. ha a po roce
2020 rozšířit plochy
konzumních
brambor
na
přibližně 21 tis. ha.
Znamená
v důsledku
realokace podpor
ve
prospěch
citlivých
komodit
do roku 2020 udržet
(stabilizovat)
plochy
chmelnic
okolo 5 tis. ha a po
roce 2020 navýšit
přibližně na 5,5 tis.
ha.
Znamená
v důsledku
realokace podpor
ve
prospěch
citlivých
komodit
do roku 2020 udržet
(stabilizovat)

Výměra pěstební
plochy zeleniny

tis. ha

10,5

11

18

30

Obhospodařovaná
plocha vinic

tis. ha

18,3

19

20

21

40-68

41-72

43-80

48-88

42

43

55

75

Míra krytí spotřeby
v ovoci
(ostatní
ovoce - konzumní
jablka)

%

Míra krytí spotřeby
v zelenině

%

Míra krytí spotřeby
vína

%

25

26

27

28

Míra krytí spotřeby
brambor

%

80

85

87

100
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plochy okolo 15 tis.
ha a po roce 2020
navýšit přibližně na
23 tis. ha.
Znamená
v důsledku
realokace podpor
ve
prospěch
citlivých
komodit
do roku 2020 udržet
(stabilizovat)
plochy
zeleniny
okolo 5 tis. ha a po
roce 2020 navýšit
přibližně na 30 tis.
ha.
Znamená
plně
využít každoroční
1%
nárůstu
celkového
počtu
osázené plochy, což
povolují
právní
předpisy EU.
Znamená
navýšit
produkci ovoce a
zeleniny
mírného
pásu
k dosažení
vyššího podílu krytí
spotřeby min. o 10
%, (rozšířit výrobu
čerstvých
a
chlazených výrobků)
především využitím
podpory sdružování,
restrukturalizace
sadů
a zpracování.
Znamená
navýšit
produkci zeleniny
k dosažení vyššího
podílu
krytí
spotřeby.
Znamená
zvýšit
produkci
(kvalitu
moštových hroznů)
při
zachování
současné spotřeby.
Znamená
navýšit
produkci brambor
k dosažení vyššího
podílu
krytí
spotřeby brambor,
především využitím
podpory
citlivých
komodit – brambor
pro výrobu škrobu a
konzumních brambor
a zvýšit výrobu a

Míra krytí spotřeby
luskovin

%

110

110

110

110

Míra krytí spotřeby
chmele

%

200 – 230

200 – 230

200 – 230

220 – 240

tis. ks

376

380

385

390

index

100

110

115

120

tis. ks

204

235

270

300

Stav dojnic

Podíl
s převahou
na TTP

dojnic
krmiv

Stav krav BTPM

180

poptávku
výrobků
z brambor.
Znamená
udržet
vyrovnanou
míru
krytí spotřeby pro
sektor
luskovin
i prostor pro vývoz
zejména
českého
hrachu.
Zvýšit
domácí
spotřebu
luskovin
ke
krmnému využití a
částečně tak nahradit
podíl
dovážených
sójových
šrotů
v proteinové složce
krmiv.
Znamená
udržet
vysoce
kladnou
míru krytí spotřeby
včetně
upevnění
silné
exportní
pozice
českého
chmele
na
zahraničních
trzích.
Znamená navýšit a
udržet stáda dojnic,
především s (více
extenzivní) produkcí
mléka s převažujícím
využitím TTP jako
zdroje
objemných
krmiv za pomoci
vázané
podpory
chovu přežvýkavců
a komplexní podpory
v rámci PRV.
Znamená navýšit o
20 % stádo dojnic
na TTP, především
za pomoci vázané
podpory
chovu
přežvýkavců
a
komplexní podpory
v rámci PRV, včetně
EZ.
Znamená
navýšit
stádo krav BTPM
na úroveň kolem
300
tis.
ks,
především za pomoci
vázané
podpory
chovu přežvýkavců
a komplexní podpory
v rámci PRV, včetně
EZ, za předpokladu
zvýšení domácí i

evropské spotřeby.

Stav ovcí (z toho
bahnic)

tis. ks

232 (135)

235 (138)

240 (140)

250 (150)

Stav koz
samic)

tis. ks

27 (17)

30 (19)

35 (22)

40 (25)

Stav prasat celkem
(z toho prasnic)

tis. ks

1555 (96)

1 800
(100)

2 100
(110)

2 400 (120)

Nosnice

mil. ks

4,3

4,3

4,6

5,2

produkce
mil. ks

120

130

140

170

(z toho

Kuřata na výkrm
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Znamená
navýšit
stádo
ovcí
na
úroveň kolem 250
tis. ks, především za
pomoci
vázané
podpory
chovu
přežvýkavců
a komplexní podpory
v rámci PRV, včetně
EZ.
Znamená
navýšit
stádo
koz
na
úroveň kolem 40
tis. ks, především za
pomoci
vázané
podpory
chovu
přežvýkavců
a komplexní podpory
v rámci PRV, včetně
EZ
Znamená
navýšit
stav prasat na min.
úroveň 2,4 mil. ks
především souborem
opatření,
přinášejícím tlak na
zvýšení efektivnosti.
Důležitá je podpora
základního
stáda
včetně
zvýšení
odchovu selat na
prasnici tak, aby byla
konkurenceschopnos
t zajištěna v celé
vertikále chovu.
Znamená
podpořit
růst stavů nosnic,
podpořit modernizaci
chovů, zvážit dotační
podporu
např.
dobrých
životních
podmínek zvířat.
Znamená
podpořit
růst stavů výkrmu
drůbeže,
podpořit
modernizaci chovů,
zvážit
dotační
podporu
např.
dobrých
životních
podmínek
zvířat,
podpořit
také
konkurenceschopnos
t zpracovatelského
průmyslu. Podpora
spotřeby domácích
výrobků,
včetně

Míra krytí spotřeby
mléka
a
mléčných
výrobků

%

130

130

130

130

Míra krytí spotřeby
hovězího masa

%

140

140

140

140

Míra krytí spotřeby
vepřového masa

%

55

60

70

80

Míra krytí spotřeby
drůbežího masa

%

65

80

90

100
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marketingu a např.
účasti
v režimech
jakosti.
Znamená
udržet
konkurenceschopnos
t produkce mléka
a mléčných výrobků,
podpořit další růst
užitkovosti
chovu
dojnic
a
zaměřit
se na podporu
zpracovatelského
průmyslu. Podpora
spotřeby domácích
výrobků, domácích
režimů jakosti.
Znamená
udržet
konkurenceschopnos
t produkce hovězího
masa, podpořit další
růst domácí spotřeby
kvalitního hovězího
masa, podílu KBTPM
na domácí spotřebě
namísto
pouze
vývozu zástavového
skotu, a proto se
zaměřit na podporu
zpracovatelského
průmyslu. Podpora
spotřeby domácích
výrobků,
včetně
marketingu a např.
účasti
v režimech
jakosti.
Znamená
podpořit
růst stavů prasnic a
konkurenceschopnos
t zpracovatelského
průmyslu
podpořit
také
konkurenceschopnos
t zpracovatelského
průmyslu. Podpora
spotřeby domácích
výrobků,
včetně
marketingu a např.
účasti
v režimech
jakosti.
Znamená
podpořit
růst stavů výkrmu
drůbeže,
podpořit
modernizaci chovů,
zvážit
dotační
podporu
např.
dobrých
životních
podmínek
zvířat,
podpořit
také

Míra krytí spotřeby
vajec

%

78

85

90

100

konkurenceschopnos
t zpracovatelského
průmyslu. Podpora
spotřeby domácích
výrobků,
včetně
marketingu a např.
účasti
v režimech
jakosti.
Znamená
podpořit
růst stavů nosnic,
podpořit modernizaci
chovů, zvážit dotační
podporu
například
dobrých
životních
podmínek zvířat.

4. Produktivita a efektivnost podniků

Podíl mezispotřeby
na produkci

%

75

70

68

65 – 70

Celková
produktivita
výrobních faktorů

index

100

105

108

110

Podíl podpor na
čisté
přidané
hodnotě

index

100

90

80

70

Produktivita práce

index

100

105

110

120
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Snížení
podílu
mezispotřeby
na
produkci v důsledku
zvýšení efektivnosti
využití
variabilních
vstupů, a to i přes
zvýšení podílu ŽV
s vyššími nároky na
úroveň
mezispotřeby.
Znamená
růst
produktivity
na
úrovni
zemědělských
podniků
při dosažení
minimálně o 10 %
vyšší
účinnosti
faktorů
především
v důsledku
investičních podpor a
posílením vnitřních
podnikových zdrojů
na investice.
Znamená
snížení
závislosti
na
důchodových
podporách rozvojem
odvětví
s vyšší
přidanou hodnotou
(především
ŽV)
a
snížením
absolutního objemu
podpor.
Znamená navýšení
produktivity práce
o minimálně 20 %
cestou modernizace
a
zlepšením
managementu
podniků
s využitím

cíleného poradenství
a vzdělávání.
5. Životní prostředí

podíl
z plochy
z.p.

12

14

16

18

Negativní dopady
eroze půdy

mld.
Kč/rok

4 – 10

3-8

2-5

2–3

Rozšíření plochy
ochrany
půdy
v rámci podmínek
DZES 5

%

10,57

30

45

60

Zvýšení
biodiverzity na z. p.

index

100

102

104

105

Výměra retenčních
nádrží
a mokřadů na z. p.

index

100

103

105

110

Index
ptáků
zemědělské krajiny

index

100

100

100

100

Výměra ploch EZ

Znamená postupný
nárůst
ploch dle
Akčního plánu pro
EZ
při
splnění
podmínky realizace
opatření v AP EZ
uvedených
za
předpokladu
zvyšování produkce
z EZ.
Znamená
zredukovat
minimálně o 50 %
negativní
dopady
eroze
na z.
p.,
zejména
v rámci
opatření
ozelenění
přímých
plateb,
přísnějších podmínek
DZES a AEKO.
Znamená
navýšit
plochu
ochrany
půdy
v rámci
podmínek DZES.
Znamená
zastavit
tempo
ztráty
biodiverzity, zejména
v rámci
opatření
ozelenění
přímých
plateb,
přísnější
DZES, AEKO, EZ,
NATURA 2000 a
environmentálních
lesnických opatření.
Rozšíření
prostřednictvím
specifických podpor
a
soukromých
investic.
Znamená
zastavit
tempo
ztráty
biodiverzity
a
podpořit
zlepšení
stavu,
zejména
v rámci
opatření
ozelenění
přímých
plateb,
přísnějších
podmínek
DZES,
AEKO a EZ.

6. Zemědělství a OZE
Podíl
OZE
ze
zemědělských
produktů a odpadů

index

100

105

115

184

120

Znamená zvýšit o
20 % energetické
využití zemědělské
biomasy
(včetně

Podíl
OZE
ze
zemědělských
a lesních produktů
(dle ASEK)

PJ

133

140

173

189

energetických plodin
a rychle rostoucích
dřevin) a především
statkových
hnojiv,
vedlejších produktů
ŽV
a
biologicky
rozložitelných
odpadů v rámci OZE
při zachování
strategické
úrovně
produkce
pro potravinářské
využití.
Znamená zvýšit o 1/3
využívání
zemědělských
produktů
a především odpadů
v rámci
OZE
při
zachování
strategické
úrovně
produkce
pro potravinářské
využití.

B. POTRAVINÁŘSTVÍ

Rozdíl
v produktivitě
práce
proti
vyspělejším zemím
EU

%

40 – 50

60

65

70

Procento
zaměstnanosti
vázané
na
českou
zemědělskou
surovinu

index

100

102

103

105

Podíl
české
zemědělské
suroviny
v potravinářských

index

100

110

115

120

185

Znamená dosažení
minimálně 70 %
produktivity práce
sektoru vůči EU-15,
především
prostřednictvím
podpory
modernizace,
energetické
účinnosti,
spolupráce, inovací
a
zvyšování
efektivnosti.
Znamená
zvýšení
podílu
zaměstnanosti
vázané
na
zpracování
české suroviny o 5
%,
zejména
podporou investic do
zpracování
a rozvojem
marketingu
české
potravinářské
produkce na bázi
českých surovin.
Znamená
zvýšení
podílu využití české
zemědělské
suroviny při výrobě

potravinářských
výrobků o 20 %,
zejména
podporou
investic
do
zpracování
a rozvojem
marketingu
české
potravinářské
produkce na bázi
českých surovin.

výrobcích ČR

Souč
asný
stav

Indikat
ivní
hodno
ta
2020

ha

2 666
376

2 684
000

2 700
000

ha

1 319
733

1 285
000

1 250
000

Meliorační opatření –
chemická
meliorace
lesních půd

ha

47
397

64 000

80 000

Podpora
zavádění
melioračních
a zpevňujících dřevin –
biologická meliorace
lesních půd

ha

695
000

770
000

854
000

Vývoz surového dříví

m

6 917
000

5 500
000

4 000
000

Spotřeba dřeva

%

100

110

125

INDIKATIVNÍ
UKAZATELE
STRATEGICKÝCH
CÍLŮ

Jedn
otka

C. LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Výměra
lesních
pozemků
Přeměna SM porostů,
změna
druhové
skladby

Indikat
ivní
Indikativn
Obsah plnění strategie a opatření
hodno í hodnota
vedoucí k žádoucímu rozměru a stavu
ta
2030
2025

2

3

2 710 000

Každoročně v návaznosti na schválení
Zprávy
o
stavu
lesa
1 215 000 a lesního hospodářství v ČR.
Výstupy monitoringu stavu lesních půd.
Zpracování udržitelnosti bilance živin
90 000
v produkčních lesních ekosystémech
2025.
Každoročně na základě informací o stavu
lesa v ČR (webovým rozhraním ÚHÚL
pro zpracování a zobrazení dat z lesních
947 000 hospodářských plánů a osnov o ploše
dřevin). Finanční podpora obnovy lesů
lesními dřevinami s melioračním účinkem
na lesní půdu.
Každoročně v návaznosti na schválení
3 000 000 Zprávy
o
stavu
lesa
a lesního hospodářství v ČR.
Statistická data Českého statistického
130
úřadu.

D. Rybářství
Elektronická evidence
rybářských
revírů
a evidence
o hospodaření
a o dosaženém
hospodářském
výsledku

%

10

15

60

80

Vytvoření jednotného elektronického
systému evidence rybářských revírů,
evidence o hospodaření a dosaženém
hospodářském výsledku a to od úrovně
uživatele
rybářského
revíru
přes
jednotlivé orgány státní správy až po
MZe. Předání plánované evidence 1 x
ročně
dle
zákona
č. 99/2004 Sb.
A vyhlášky č. 197/2004 Sb.

Udržení
objemu
tradiční
akvakulturní
produkce

tis. t

20,1

20

20

20

1x ročně, zdroj: Rybářské sdružení ČR.

2

Další indikativní ukazatelé v oblasti lesního hospodářství budou průběžně doplňovány na základě aktualizace dat z NIL II a
zhodnocení jejich následného metodického zvládnutí.
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Spotřeba
kg/ob
sladkovodních
ryb yv. a
v kg/obyvatele a rok
rok

1, 34

1,44

1,48

1,48

1x ročně, zdroj: Rybářské sdružení ČR.

100

Využívání veškerých dotačních podpor
z evropských
fondů
a prostředků MZe pro začínající
a stávající včelaře. Zaměření na podporu
práce s mládeží a vzdělávání včelařské
veřejnosti.
Sledování
v rámci
pravidelných hlášení 1 x ročně.

E. Včelařství

Početní stavy včelstev
(vychází
z cílového
stavu
750
tis.
Včelstev)

%

78

90

100

F. Myslivost

Početní stavy drobné
zvěře

%

27

55

100

100

Početní stavy spárkaté
zvěře (vyjma prasete
divokého)

%

138

130

115

100

Početní stavy černé
zvěře
(prasete
3
divokého)

%

208

170

130

100

Početní
obecné

%

177

150

120

100

Jedn
otka

Souč
asný
stav

Indikat
ivní
hodno
ta
2020

stavy

lišky

VYČÍSLENÍ
INDIKATIVNÍCH
UKAZATELŮ

Změny v RV, zvláště pak vyšší pestrosti
pěstovaných
plodin
na menších půdních celcích. Vytváření
vhodných stanovišť s dostatkem vody
a dostatkem
potravy.
Tlumení
predačního tlaku. Dotační politika
při vypouštění drobné zvěře do volné
přírody. Získávání údajů v rámci ročního
statistického zjišťování MYSL (MZe) 101.
Změny v RV, zvláště pak vyšší pestrosti
pěstovaných
plodin
na menších půdních celcích. Vytváření
vhodných stanovišť s dostatkem vody
a dostatkem potravy. Dotační politika
při zlepšování ŽP zvěře. Sledování
v rámci MYSL (MZe) 1-01.
Změny v legislativě – důsledná kontrola
sčítání
zvěře
a odlovených kusů, schvalování plánu
lovu ze strany držitele honitby a státní
správy myslivosti. Změna vyhlášky –
prodloužení doby lovu mláďat. Sankce
za neplnění plánu lovu.
Důsledné snižování predačního tlaku,
využívání loveckých psů (norování) a
dotační politiky pro selektivní lov (umělé
nory). Sledování v rámci MYSL (MZe) 101.

Indikat
ivní
Indikativn Obsah plnění strategie a opatření
hodno í hodnota vedoucí k žádoucímu rozměru a stavu
ta
2030
vodního hospodářství 2030
2025

H. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
PREVENCE PŘED POVODNĚMI
Realizace
PPO
3

Programu

%

100

115

125

135

Znamená navýšení podílu finančních
prostředků o 35 % na realizaci PPO.

Současný ukazatel je orientační, jelikož prase divoké je normováno pouze na lesní části honitby, jejíž výměra je vyšší jak 1
000 ha, a v praxi nebývá v honitbách sčítáno z důvodu následné povinnosti normování a plánování. Ukazatel je přepočten
na celkovou honební plochu.
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PROBLEMATIKA SUCHA
Podpora
závlah

rozvoje

Program na podporu
výstavby
a rekonstrukce rybníků
a malých nádrží

tis. ha

25

35

50

75

Znamená navýšení zavlažovaných ploch
o cca 50 tis. ha (cca 200 %) oproti
současnému stavu.

%

100

105

110

115

Znamená navýšení podílu finančních
prostředků na realizaci a rekonstrukci
rybníků a malých nádrží o cca 15 %.

VODOVODY A KANALIZACE
Rozvoj vodovodů

%

94,2

95

96,2

96,7

Rozvoj kanalizací

%

83,9

85,4

87

89

Rozvoj ČOV

ks

2382

2420

2450

2480

Rozvoj úpraven vody

ks

2231

2245

2250

2255

INDIKATIVNÍ
UKAZATELE
STRATEGICKÝCH
CÍLŮ
VĚDY
VÝZKUMU

Jednotka
A

Současný
stav

Indikativní
hodnota
2020

Znamená navýšení počtu obyvatel
připojených na vodovodní síť o přibližně
2,5 %.
Znamená navýšení počtu obyvatel
připojených na kanalizační síť o přibližně
5 %.
Znamená navýšení počtu ČOV cca o 4
%.
Znamená navýšení počtu úpraven vody
cca o 1 %.

Indikativní
hodnota
2025

Indikativní
hodnota
2030

Podíl
mladých
výzkumných pracovníků
do 35 let zapojených do
výzkumné činnosti

%

100

105

110

115

Počet návrhů mladých
pracovníků do soutěží
o ocenění mimořádných
výsledků VaVaI (např.
Cena ministra)

%

100

105

110

115

%

100

105

120

130

Finanční objem a počet
zahraničních
grantových projektů (vč.
Horizon 2020)
Počet
českých
výzkumných pracovníků
zaměstnaných
v zahraničních
výzkumných
organizacích
(stáže
delší jak 14 dnů)
Počet
zahraničních
výzkumných pracovníků
zaměstnaných
v českých výzkumných
organizacích
(stáže
delší jak 14 dnů)

%

%

100

100

105

105

188

115

115

Pozn.

Zájem o výzkum je
velmi
variabilní,
např.
výzkum
v oblasti
welfare
má
mladých
pracovníků
dostatek,
výživa
hospodářských
zvířat
naopak
nedostatek.
V současné době
je
ročně
předkládáno
12 návrhů
mladých
pracovníků.
V současné době
roční průměr činí
27 144 tis. Kč u 12
projektů.

120

V současné době
se
jedná
v průměru
o 60 pracovníků
za rok.

120

V současné době
se
jedná
v průměru
o 45 pracovníků
za rok.

Počet
aktivit
(konference, semináře)
pořádaných
ve spolupráci s MZe a
jím
podporovaných
výzkumných organizací

%

100

200

250

300

Počet výsledků s právní
ochranou.

%

100

105

110

115

Počty
inovací,
využívaných výsledků
výzkumu
(metodik,
poloprovozů, ověřených
technologií,
odrůd,
plemen) aplikovaných
v praxi

%

100

105

115

120

189

V současné době
je
organizováno
ročně v průměru
pouze
20
konferencí
a
workshopů.
Dlouhá
doby
vyřizování,
a
mnohdy
dlouhá
doba od přiznání
právní
ochrany
k realizaci v praxi
v průměru 21 za
rok, ale počet
kolísá.

V současné době
v průměru
160
výsledků.

Příloha 2 Vazby cílů SR ČR 2030 na Strategii MZe
Strategický rámec Česká republika 2030

Strategie resortu Ministerstva zemědělství
České republiky s výhledem do roku 2030

Specifické cíle

Indikátory

Strategické cíle

9.4 Využívání domácí
zemědělské produkce
se zvyšuje a snižuje se
tak
dovoz
zemědělských produktů
a
posiluje
se
potravinová
soběstačnost.

9.4.1
Míra
soběstačnosti ČR v
produkci
základních
potravin,
krmiv
a
technických plodin

A.1
Zajištění
potravinového
zabezpečení
při
podstatném
zlepšení
dopadů zemědělství na
přírodní zdroje
B.1 Zajištění racionální
míry
potravinového
zabezpečení z hlediska
dostatečných
zpracovatelských
kapacit

Indikátory




















10.1 Zachování trvalé
státní kontroly nad
systémem
kritické

10.1.1 Trvalá státní
kontrola nad systémem
kritické infrastruktury a

H.4
Podpora
a
regulace oboru VaK
pro
zabezpečení
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Míra krytí spotřeby
vína
Míra krytí spotřeby
brambor
Míra krytí spotřeby
luskovin
Míra krytí spotřeby
chmele
Výměra
konzumních
brambor
Výměra ZPF ČR
Procento zornění
Stav prasat celkem
(z toho prasnic)
Nosnice
Míra krytí spotřeby
mléka
a
mléčných
výrobků
Míra krytí spotřeby
hovězího masa
Míra krytí spotřeby
vepřového masa
Míra krytí spotřeby
drůbežího masa
Míra krytí spotřeby
vajec
Kuřata na výkrm
Podíl
zemědělských
podniků
pobírajících
podporu na účast
v
krátkých
dodavatelských
řetězcích
Podíl
potravinářských
podniků
s podporou z PRV
na investice do
přidávání hodnoty
vůči
všem
potravinářským
podnikům

infrastruktury
a
rozvíjení
systému
ochrany
kritické
infrastruktury.
10.6
Navzdory
důsledkům
změny
klimatu stát udržuje
vysoký
standard
vodohospodářských
služeb
a
zároveň
zvyšuje
jejich dostupnost.

rozvíjení
systému
ochrany
kritické
infrastruktury

vodohospodářských
služeb obyvatelstvu.

10.6.1
Obyvatelé
zásobovaní vodou z
vodovodů pro veřejnou
potřebu
10.6.2 Obyvatelé trvale
bydlící
v domech napojených
na
kanalizaci
pro
veřejnou potřebu s
koncovkou ČOV

H.4
Podpora
a
regulace
oboru
vodovodů a kanalizací
pro
zabezpečení
vodohospodářských
služeb obyvatelstvu
H.6 Zkvalitnění činnosti
státní správy, zajištění
veřejně
dostupných
informací o vodním
hospodářství
a
rozvoj
„public
relations“





Rozvoj vodovodů znamená navýšení
počtu
obyvatel
připojených
na
vodovodní
síť
o přibližně 2,5 %.
Rozvoj kanalizací znamená navýšení
počtu
obyvatel
připojených
na kanalizační síť
o přibližně 5 %.
Rozvoj
ČOV
znamená navýšení
počtu ČOV cca o 4
%.
Rozvoj
úpraven
vody - znamená
navýšení
počtu
úpraven
vody
cca o 1%.
Výměra ZPF ČR
Procento zornění
Rozšíření
plochy
ochrany
půdy
v rámci podmínek
DZES 5
Výměra TTP a o. p



Výměra ploch EZ



Výměra
pozemků



Zvýšení
biodiverzity na z. p.
Index
ptáků
zemědělské krajiny







12.2 Snižuje se podíl
orné půdy a roste podíl
trvalých
travních
porostů
na
zemědělském půdním
fondu.

12.2.1 Podíl orné půdy
12.2.2 Podíl trvalých
travních porostů

12.3 Významně roste
podíl
orné
půdy
obhospodařované
v
režimu
ekologického
zemědělství.

12.3.1 Podíl orné půdy
obhospodařované
v režimu ekologického
zemědělství

12.4 Zvyšuje se podíl
lesní
půdy
na celkové rozloze ČR.

12.4.1 Podíl lesní půdy
na celkové rozloze ČR

12.6
Hodnocení
ekosystémových
služeb je začleněno
do
rozhodovacích
procesů.

12.6.1
Existuje
formalizovaný systém
hodnocení
ekosystémových
služeb

13.1 Rozmanitost a
stabilita
biotopů
i
populací
jednotlivých
původních
druhů
živočichů se zvyšuje.

13.1.1 Stav evropsky
významných
typů
přírodních stanovišť
13.1.2 Indikátor druhů
ptáků
13.1.3 Stav evropsky

A.1
Zajištění
potravinového
zabezpečení
při
podstatném
zlepšení
dopadů zemědělství na
přírodní zdroje
A.8 Zvyšování ochrany
půdy v době klimatické
změny
s ohledem
na
udržitelné
hospodaření
a
na komplexní rozvoj a
tvorbu krajiny
A.1
Zajištění
potravinového
zabezpečení
při
podstatném
zlepšení
dopadů zemědělství na
přírodní zdroje
D.1 Trvale udržitelné
hospodaření v lesích
za
soustavného
zlepšování jejich stavu
A.1
Zajištění
potravinového
zabezpečení
při
podstatném
zlepšení
dopadů zemědělství na
přírodní zdroje
A.1
Zajištění
potravinového
zabezpečení
při
podstatném
zlepšení
dopadů zemědělství na
přírodní zdroje
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lesních

Index
ptáků
zemědělské krajiny
Početní
stavy
drobné zvěře
Početní
stavy
spárkaté
zvěře

významných
druhů
živočichů a rostlin
13.1.4.
Index
červených seznamů
13.1.5 Invazní druhy

14.1 Odtok vody z
krajiny se významně
zpomaluje.

14.1.1 Objem přímého
odtoku pro srážky s
různou
pravděpodobností
výskytu

14.2
Kvalita
povrchových
i podzemních vod se
zlepšuje.

14.2.1 Ekologický stav
vodních útvarů
14.2.2 Chemický stav
útvarů povrchových a

A.8 Zvyšování ochrany
půdy v době klimatické
změny s ohledem na
udržitelné hospodaření
a na komplexní rozvoj
a tvorbu krajiny
E.3 Zajistit stabilní,
druhově rozmanitá rybí
společenstva
v
rybářských revírech
E.4 Zajistit vhodné
podmínky pro výskyt
ryb
v
rybářských
revírech
G.1
Optimalizace
početních
stavů
jednotlivých
druhů
zvěře podle věku a
pohlaví v souladu se
zájmy a požadavky
vlastníků a nájemců
honebních pozemků a
přírodními podmínkami
krajiny, které umožňují
přirozený
vývoj
populací a ekosystémů
bez škod zvěří.
G.2 Usilovat o změnu
tváře
dnešní
jednostranně
intenzivně
využívané
kulturní krajiny jako
životního
prostředí
nejen lidí, ale i volně
žijících živočichů a
zvěře ve prospěch
vyšší
mozaikovitosti
(diverzita
krajinné
matrice
a
plošek);
hospodaření v krajině
(střídání
plodin,
rozčlenit
současné
velkoplošné
hospodaření).
H.2 Zmírnění následků
sucha v souvislosti se
změnou klimatu

H.5 Zlepšení stavu
vodních
ekosystémů
prostřednictvím
realizace opatření z
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(vyjma
prasete
divokého)
Početní
stavy
černé
zvěře
(prasete divokého)
Početní stavy lišky
obecné
Upravit
způsob
využívání krajiny,
např. zmenšením
ploch monokultur

Program
na
podporu výstavby
a rekonstrukce
rybníků a malých
nádrží - znamená
navýšení
podílu
finančních
prostředků
na realizaci
a rekonstrukci
rybníků a malých
nádrží o cca 15 %.

15.1 Obsah organické
hmoty v
půdě
a
struktura
půdy
odpovídají přirozenému
stavu daného půdního
typu.

podzemních vod
14.2.3
Kvantitativní
stav
útvarů
podzemních vod
15.1.1
Obsah
organické
hmoty
v půdě
15.1.2 Půdní struktura
15.2.1
Podíl
půd
významně ohrožených
erozí
15.2.2
Průměrná
velikost bloku orné
půdy

15.3 Druhová skladba
vysazovaných lesních
porostů
odpovídá
stanovištním poměrům
a brání další degradaci
lesních půd.

15.3.1
Podíl
jednotlivých
druhů
dřevin na obnově lesa

17.2 Jsou podporovány
vysoce
kvalifikované
pracovní příležitosti v
malých a středních
podnicích využívajících
místní a regionální
potenciál.

17.2.2 Státní podpora
malého a středního
podnikání mimo hlavní
aglomerace

Plánů povodí

A.1
Zajištění
potravinového
zabezpečení
při
podstatném
zlepšení
dopadů zemědělství na
přírodní zdroje
A.8 Zvyšování ochrany
půdy v době klimatické
změny s ohledem na
udržitelné hospodaření
a na komplexní rozvoj
a tvorbu krajiny
D.1 Trvale udržitelné
hospodaření v lesích
za
soustavného
zlepšování jejich stavu

A.3
Zajištění
vyváženého
ekonomického rozvoje
a
životaschopnosti
zemědělských podniků
A.5 Zlepšení vztahů
zemědělství k venkovu
B.4 Zvýšení významu
potravinářství
v
zaměstnanosti a rozvoji
venkova












18.1
18.1
Snižuje
se zábor zemědělské
půdy ve městech i
volné
krajině.
Brownfieldy
jsou
regenerovány
a
revitalizovány.

18.1.3 Počet a plocha
výměry brownfieldů v
kraji

A.8 Zvyšování ochrany
půdy v době klimatické
změny s ohledem na
udržitelné hospodaření
a na komplexní rozvoj
a tvorbu krajiny
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Negativní dopady
eroze půdy
Rozšíření
plochy
ochrany půdy v
rámci
podmínek
DZES 5



Přeměna SM
porostů, změna
druhové
skladby
 Podpora
zavádění
melioračních a
zpevňujících
dřevin
–
biologická
meliorace
lesních půd
 Produktivita
práce
v
zemědělství ve
vztahu
k
produktivitě
práce
národního
hospodářství
Podpora podniků
mladých
zemědělců v rámci
I. pilíře SZP
Pracovní
místa
vytvořená v rámci
podpořených
projektů
Procento
zaměstnanosti
vázané na českou
zemědělskou
surovinu
Výměra ZPF ČR

